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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.007/2018  

REFERÊNCIA: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.007/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO E VIA FIBRA, COM LINK DE REDUNDÂNCIA VIA 

RÁDIO E VIA FIBRA COM SUPORTE TÉCNICO E LINK DEDICADO DE TREZENTOS 

MEGAS (300 MBPS) MENSAIS. 

 

I – DAS PRELIMINARES: 

1- Impugnação interposta tempestivamente pela empresa LOGNET 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº: 

27.147.145/0001-76, com fundamento na Constituição Federal de 1988 e 

Lei 8.666/93. 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:  

2- A impugnante faz constar o seu pleno direito a impugnação ao edital de 

licitação por contrariar alguns princípios administrativos e constitucionais, 

na forma do art. 41, § 1º da Lei 8.666/93; 

2.1- A empresa impugnante contesta especificamente os itens 3.6, 4.2.4, 

4.2.4.1, 4.4, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9.1, alínea 

“f.3” do item 5.4, alíneas “e”, “f”, “g”, “h” do item 5.8 e alíneas “a”, 

“d”, “e”, “f”, “g” e “h” dos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

(ENVELOPE 02). Alega que os itens impugnados tem caráter restritivo e 

fere o princípio da isonomia entre os licitantes. 

  

III- DO PEDIDO DA IMPUGNANTE: 

3- Requer a Impugnante: 

3.1 – Requer a retirada dos itens 3.6, 4.2.4, 4.2.4.1, 4.4, 4.9.1, 4.9.2, 

4.9.3, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9.1, alínea “f.3” do item 5.4, alíneas 

“e”, “f”, “g”, “h” do item 5.8 e alíneas “a”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” dos 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (ENVELOPE 02), pois, alega “excesso 

de formalismo e a clara intenção de limitação de concorrência”. 

   

IV – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES: 

4.1. Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 

impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo 

estabelecido para tal.  

 

4.2 – O impugnante encaminhou as 19h37min do dia 27 de novembro de 

2018 sua solicitação de impugnação, a princípio 2 (dois) dias antes da 
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sessão, merecendo ter seu mérito analisado, já que atentou para os 

prazos estabelecidos nas normas regulamentares. 

 

4.3 – Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta Comissão juntamente 

com o Pregoeiro Municipal adota Minuta de Edital previamente analisada 

pela Controladoria Municipal e Procuradoria Geral do Município, restando 

para o Pregoeiro e Comissão de Licitação, a margem apenas para 

alterações de itens do instrumento convocatório, com respaldo Jurídico 

quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas dispostas no Edital. 

 

4.4 – Diante da argumentação do item previsto e apontado no item 3.6 

deste referido documento, esta COMISSÃO JUNTAMENTE COM O 

PREGOEIRO esclarece tal solicitação possui respaldo legal no § 1º do 

art. 34 da Lei Federal 8.666/93. Nesse sentido, descabido o pedido de 

retirada do mesmo do edital, restando a licitante adequar-se a legislação 

e consequentemente ao edital. Por não ferir nenhum dispositivo legal, não 

infringir a competitividade, pois a impugnante a qualquer tempo poderia 

comparecer a esta comissão e efetuar seu referido cadastro e por não 

causar problemas formais ao mesmo. PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.5 – Diante da argumentação do item previsto e apontado no item 4.2.4 

e 4.2.4.1. deste referido documento, esta COMISSÃO JUNTAMENTE 

COM O PREGOEIRO esclarece tal solicitação possui respaldo legal no 

Inciso III do art. 30 da Lei Federal 8.666/93. Nesse sentido, novamente 

torna-se descabido o pedido de retirada do mesmo do edital, restando a 

impugnante adequar-se a legislação e consequentemente ao edital. Por 

não ferir nenhum dispositivo legal, não infringir a competitividade, pois a 

impugnante a qualquer tempo poderia comparecer a esta comissão e 

solicitar tal declaração e por não causar problemas formais ao mesmo. 

PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.6 – Diante da argumentação do item previsto e apontado no item 4.4 

deste referido documento, esta COMISSÃO JUNTAMENTE COM O 

PREGOEIRO esclarece tal solicitação não possui nenhuma 

fundamentação e é totalmente descabida, pois todas as propostas devem 

obrigatoriamente compreender todos os encargos e despesas, incluindo 

fretes e mão de obra, no entanto, este pregoeiro deverá obedecer na 

integra o art. 44 e 45 da Lei Federal 8.666/93. Nesse sentido, novamente 

torna-se descabido o pedido de retirada do mesmo do edital, restando a 

impugnante adequar-se a legislação e consequentemente ao edital e 

elaborar sua proposta levando em consideração os insumos sociais e 
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encargos fiscais, assim como valores de mão de obra. Por não ferir 

nenhum dispositivo legal, não infringir a competitividade, pois basta a 

licitante adequar-se e por não causar problemas formais ao mesmo. 

PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.7 – A IMPUGNANTE solicita a EXCLUSÃO dos seguintes documentos 

previstos nos subitens: 4.9.1., 4.9.2., 4.9.3. 4.9.6., 4.9.8 e 4.9.8.1. 

       A Administração Pública dentro dos princípios que a norteiam, e 

consequentemente do certame licitatório, devem escolher os melhores 

meios para satisfazer o interesse público e não pode arriscar, devem 

escolher a melhor maneira para a prática de tais atos. E para isso, utiliza 

o seu poder discricionário, que segundo Moreira, “é aquele conferido 

por lei ao administrador público para que nos limites nela previstos 

e com certa parcela de liberdade, dote, no caso concreto, a solução 

mais adequada satisfazer o interesse público”.  

 

“Discricionariedade é a liberdade de ação administrativa, 

dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa 

margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de 

tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias 

soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. É, 

portanto, um poder que o direito concede à Administração, de 

modo explícito ou implícito, para a prática de atos 

administrativos, com a liberdade na escolha segundo os 

critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios 

da autoridade, observando sempre os limites estabelecidos 

em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei.” 

 

Nesse contexto, é concedido pelo direito à Administração Pública para a 

prática de atos administrativos com liberdade na escolha a partir de 

critérios de conveniência e oportunidade do administrador. Atendendo, 

além de tudo, os princípios do regime jurídico administrativo. É de 

competência exclusiva do administrador, por estar em contato com a 

realidade tendo, por tanto, condições de apreciá-lo. Tem duplo 

condicionamento, tanto na esfera externa quanto na esfera interna. Pois 

externamente limitar-se ao ordenamento jurídico e internamente pelas 

exigências do bem comum e da moralidade administrativa. 

Portanto, a exigência de tais documentos, é exigência da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA como critério de habilitação, cabendo a esta 

exigir ou não, e aos licitantes enquadrar-se ao edital do referido certame. 

PEDIDO INDEFERIDO. 
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4.8 – Diante da argumentação do item previsto e apontado no item 4.9.5. 

deste referido documento, esta COMISSÃO JUNTAMENTE COM O 

PREGOEIRO esclarece tal solicitação, como o próprio impugnante afirma, 

possui respaldo no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, 

e ressalto que tal exigência está prevista no art.27, Inciso IV da Lei Federal 

8.666/93. Nesse sentido, novamente torna-se descabido o pedido de 

retirada do mesmo do edital, restando a impugnante adequar-se a 

legislação e consequentemente ao edital. Por não ferir nenhum dispositivo 

legal, não infringir a competitividade e por não causar problemas formais 

ao mesmo. PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.9 – Diante da argumentação do item previsto e apontado no item 4.9.7. 

deste referido documento, esta COMISSÃO JUNTAMENTE COM O 

PREGOEIRO esclarece tal solicitação, como o próprio impugnante afirma, 

possui respaldo no art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Nesse sentido, novamente torna-se descabido o pedido de retirada do 

mesmo do edital, restando a impugnante adequar-se a legislação e 

consequentemente ao edital. Por não ferir nenhum dispositivo legal, não 

infringir a competitividade e por não causar problemas formais ao mesmo. 

PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.10 – Diante da argumentação do item previsto e apontado na alínea “f.3” 

do item 5.4. deste referido documento, esta COMISSÃO JUNTAMENTE 

COM O PREGOEIRO esclarece tal solicitação, possui embasamento na 

IN RFB 1594/2015, Decreto Federal 6022/2017 e art. 31 da Lei Federal 

8.666/93. Nesse sentido, novamente torna-se descabido o pedido de 

retirada do mesmo do edital, restando a impugnante adequar-se a 

legislação e consequentemente ao edital. Por não ferir nenhum dispositivo 

legal, não infringir a competitividade e por não causar problemas formais 

ao mesmo. PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.11 – A IMPUGNANTE solicita a EXCLUSÃO das alíneas “e”, “f”, “g” e 

“h” do item 5.8. 

       Novamente informamos que a Administração Pública dentro dos 

princípios que a norteiam, e consequentemente do certame licitatório, 

devem escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público e 

não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para a prática de tais 

atos. E para isso, utiliza o seu poder discricionário, que segundo Moreira, 

“é aquele conferido por lei ao administrador público para que nos 

limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, dote, no caso 

concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público”. 
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Portanto, a exigência de tais documentos, é exigência da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e também possui respaldo nos incisos III e 

IV do art. 30 da lei Federal 8.666/93, como critério de habilitação, cabendo 

a esta exigir ou não, e ao IMPUGNANTE enquadrar-se ao edital do 

referido certame. PEDIDO INDEFERIDO. 

 

4.12 – A IMPUGNANTE solicita a EXCLUSÃO das alíneas “a”, “d”, “e”, “f”, 

“g” e “h” dos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (ENVELOPE 02) 

       Repetindo o que já fora informado a Administração Pública dentro 

dos princípios que a norteiam, e consequentemente do certame licitatório, 

devem escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público e 

não pode arriscar, devem escolher a melhor maneira para a prática de tais 

atos. E para isso, utiliza o seu poder discricionário, que segundo Moreira, 

“é aquele conferido por lei ao administrador público para que nos 

limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, dote, no caso 

concreto, a solução mais adequada satisfazer o interesse público”. 

Portanto, a exigência de tais Declarações, é exigência da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e também possui respaldo no art. 30, incisos 

II, III; § 1º e Inciso I do referido Paragrafo da lei Federal 8.666/93, 

lembramos que a declaração solicitada na letra “h” dos DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES (ENVELOPE 02), esta respaldada na IN 02 de 16 de 

setembro de 2009, como critério de habilitação, cabendo a esta exigir ou 

não, e ao IMPUGNANTE enquadrar-se ao edital do referido certame. 

PEDIDO INDEFERIDO. 

 

Por fim, esta Comissão VEM informar que a LEI 13.726/2018, que institui 

a Lei de Desburocratização, esclarece que os excessos de formalidades 

e exigências documentais estão voltadas para o “CIDADÃO”, não 

deixando margem de interpretação para que as mesmas disposições 

sejam aplicadas aos procedimentos licitatórios. Ressaltando que em seu 

Art.3º, §3º, II e III, deixa em evidência tal interpretação:  

 

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência 

de:  

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes de Poder da 

União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município 

não poderão exigir do cidadão a apresentação de 

certidão ou documento expedido por outro órgão ou 

entidade do mesmo Poder, ressalvadas as seguintes 

hipóteses:  

I - certidão de antecedentes criminais; 
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II - informações sobre pessoa jurídica;  

III - outras expressamente previstas em lei.  

 

V – DECISÃO: 

5.1- Isto posto, CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa 

LOGNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, e para no 

mérito desta decisão INDEFERIR todos os ITENS impugnados pela 

mesma, com base na Constituição Federal de 1988, Lei de Licitações nº. 

8.666/93, LC 123/2006 e 147/2014, e Lei 13.726/2018, bem como nos 

termos dessas e das demais legislações especificas, citadas ao longo da 

análise do referido recurso. 

 

                                                       Cametá/PA, 28 de Novembro de 2018. 

  

 

 

  Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro/Prefeitura Municipal de Cametá 
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