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IMPUGNAÇÃO 9: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL –
TRE/DF Ref.: Pregão Eletrônico nº 04/2022 A CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua
Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B, Santo Amaro – São Paulo/SP – Brasil, CEP 04.709-110, por seu representante legal
infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença desse ilustre Pregoeiro, apresentar, PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, com efeito de Impugnação na hipótese de seu indeferimento, pelos fatos e fundamentos
que passa a expor: 1 – DO VALOR DE REFERÊNCIA A licitação em apreço tem por objeto a Contratação de empresa para
prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e
suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões), por meio de metodologia
de dupla abordagem, através da qual se entrega links de dados chamados principal e redundante, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos. No entanto, após análise do Edital e anexos,
constatamos que o valor de referência é incompatível com os custos inerentes à prestação dos serviços objeto do presente
certame, sendo extremamente baixo, principalmente se formos considerar a necessidade de dupla abordagem, que envolve
caminhos e equipamentos distintos, dentre outros itens, o que poderá tornar inexequível o futuro contrato. Entendemos
que, pela particularidade do projeto, e exigências específicas do TER-DF, o valor de referência deverá ser estipulado pela
média de preços decorrente de pesquisa do valor de mercado solicitado às atuais prestadoras do serviço ora licitado, motivo
pelo qual pleiteamos sua alteração, para que seja considerada a proposta comercial enviada pela Claro e pelos demais
concorrentes, como balizadoras, em relação à solução para este projeto, ou seja, que o valor de referência seja coerente e
proporcional àqueles praticados pelo mercado em questão, ampliando-se, desta forma, a concorrência e viabilizando a nossa
participação e a de outros concorrentes na licitação. A este respeito, aliás, já se pronunciou o Plenário do TCU, conforme se
depreende da ementa do Acórdão nº 1547/2007, in verbis: “Acórdão nº 1547/2007 – TCU – Plenário: “Proceda, quando da
realização de licitação, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda,
constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993,
consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser
anexados ao procedimento licitatório.” Assim procedendo, o TRE/DF garantirá os padrões essenciais de qualidade e de
desempenho dos serviços a serem prestados pela futura contratada, o que não se pode garantir, caso seja mantido o atual
valor de referência, pois torna inviável a sua execução. Desta forma, estimular-se-ia a mais ampla e irrestrita competição,
com a participação de todas as prestadoras interessadas, permitindo à contratante a obtenção da melhor proposta. Mas, se
ao contrário, esse Pregoeiro decidir por não retificar o Valor de Referência, configurar-se-á o impedimento à participação no
certame de empresas de notória excelência, o que consequentemente acarretará prejuízo à própria administração, diante do
risco de restar deserta a licitação em apreço. Situações semelhantes, como a que ora se observa, em que os valores de
referência não guardam relação com a realidade de mercado, comumente são passíveis de Impugnações a Editais que assim
também o preveem, a fim de evitar situações de desequilíbrio ou como já mencionado anteriormente, de desinteresse na
licitação, ferindo-se, assim, os princípios da competitividade e da isonomia. O presente pleito encontra-se consubstanciado
no princípio da razoabilidade, que se pauta pelo tripé da adequação, necessidade e proporcionalidade. Considerando como
um axioma a vinculação da Administração Pública ao edital, sendo este “a lei interna da licitação” segundo Hely Lopes
Meirelles , citamos aqui o doutrinador Celso de Albuquerque Silva, que em sua obra “Interpretação Constitucional Operativa”
, ao tratar pontualmente de cada um dos pressupostos de tal princípio para a imposição de obrigações aos indivíduos, na
análise do inciso II do art. 5º da Constituição da República, nos ensina que: “Adequação relaciona-se com a aptidão,
idoneidade da medida postulada quando cotejada com os fins a serem alcançados. Trata-se de uma relação lógica a
necessariamente incidir entre a capacidade dos meios utilizados para produzir o resultado a ser afinal alcançado, estando
tanto os fins quanto os meios em consonância com o ordenamento constitucional. (...) A segunda exigência para que uma
lei seja considerada razoável refere-se à necessidade: idôneos que sejam os meios para alcançar o fim colimado, resta
então averiguar se tais meios são realmente necessários. Em outro dizer, cuida-se de uma investigação acerca da
onerosidade dos meios adotados. Se tais meios trazem um agravamento desnecessário ao direito comprimido, seja
20/04/2022 15:27 E-mail de Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - Impugnação porque existem outros meios
menos gravosos e igualmente aptos para o alcance da finalidade pretendida, seja porque trazem uma carga coativa superior
ao bem que a lei deseja proteger e em razão do qual está limitando outro direito igualmente protegido, esta lei é
desarrazoada por violação do requisito da necessidade. (...) O último dos requisitos apontados pela doutrina é a
proporcionalidade em sentido estrito, que nada mais é que um juízo de valoração custo/benefício no caso concreto. (...) A
proporcionalidade em sentido estrito oferece a oportunidade para averiguação se ao ônus imposto ao direito sacrificado
corresponde um benefício ao direito privilegiado compatível com standards mínimos de justiça.” Por todo o exposto,
requeremos o acolhimento dos pleitos acima destacados, sendo certo que tal medida encontra respaldo nos princípios da
Legalidade, Isonomia, Ampla Competitividade e Razoabilidade, na forma do disposto na legislação aplicável. 2 – DA
CONCLUSÃO E DO PEDIDO Como resta demonstrado, a alteração do Edital é medida garantidora da legalidade da licitação,
possibilitando ao TRE/DF selecionar a proposta mais vantajosa para os serviços contratados, por meio da correção das
incoerências aqui apontadas. Ante o exposto, a fim de garantir a aplicação dos princípios regentes da matéria, requer a
alteração do Edital nos termos propostos acima. Ainda, na hipótese do I. Pregoeiro não acolher as presentes razões, digne-
se a recebê-las como impugnação aos termos do edital, com efeito suspensivo, de acordo com o disposto na legislação
vigente.
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RESPOSTA 09: DECISÃO DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE SUPERIOR *OBSERVAÇÃO: Por limitação do número de
caracteres no Compras.gov.br, não foi possível inserir o conteúdo da Manifestação do Pregoeiro e da Decisão do
excelentíssimo Presidente do TRE-DF no sistema. Nada obstante, informamos que o inteiro teor está disponível para
consulta e download no site: www.tre-df.jus.br (Transparência e prestação de contas>Licitação e contratos > Licitações >
Licitações em andamento/encerradas) ou diretamente pelo o link: https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/compras-e-licitacoes/licitacao/avisos-de-licitacoes
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