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IMPUGNAÇÃO 18: Objeto. 1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada 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 especificações,
quantitativos, prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos e demais regras estabelecidas neste
instrumento editalício. 1.1.1. Os serviços englobam a instalação, a configuração de equipamentos e de enlaces de
comunicação, o fornecimento dos insumos necessários para o correto funcionamento destes enlaces, o gerenciamento
proativo contra falhas, além de portal de gerência, com equipamentos cedidos em regime de comodato, nos termos
definidos no Termo de Referência e seus anexos. 1.2. Integram este Edital: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II –
Minuta de Contrato. 1.3. Compõe o Termo de Referência: Anexo I – Níveis Mínimos de Serviço (NMS); Anexo II – Planilha de
Formação de Preços; Anexo III – Termo de Confidencialidade e Sigilo; Anexo IV – Modelo de Declaração de Ciência ou
Vistoria. Ocorre que, o Edital Pregão Eletrônico apresenta vícios, em especial porque RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO DE
LICITANTES, contrariando a lei de licitações, e, dessa forma, a Impugnante está convicta de que a peça editalícia caminha
em sentido contrário ao interesse público. Por oportuno, vejamos algumas das disposições do Termo de Referência: TERMO
DE REFERÊNCIA - ITENS: 3.10.1.3 O portal de gerência poderá ser constituído de um ou mais softwares de gerenciamento
e deverá prover no mínimo, as seguintes informações: c) Consumo de banda por classe de serviço com os valores médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e dia; 3.12.4. Deverá ser disponibilizada geração e emissão de
relatórios gerenciais que permitam o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados e
validação das faturas. A partir dessas exigências, entendemos que há nítida restrição à competitividade do certame e ainda
o direcionamento do objeto eis que diversas empresas licitantes não têm, atualmente, condições de dispor dos relatórios
com tamanha especificidade, tampouco dispõem desse software com a extensão e precisão do detalhamento da forma como
determinado por esta Comissão de Licitação. III- DO MÉRITO O princípio constitucional da isonomia implica na vedação de
qualquer discriminação arbitrária, que gere desvalia de uns em proveito ou detrimento de outros. Sendo obrigatório que, na
busca pela proposta mais vantajosa, seja concedido, sem discriminar concorrentes, as mesmas oportunidades. Pontuado
isso, cumpre, assim, permitir a competitividade entre os interessados, essencial ao próprio instituto da licitação." (Manual
de Direito Administrativo, 12ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 228/229, grifou-se). Desta maneira, a referida
restrição, qual seja, de fazer exigências com a especificidade dos itens 3.10.1.3 e 3.12.4. do TERMO DE REFERÊNCIA, viola
os princípios das Leis de licitação, pois deixa de obter a proposta mais vantajosa para o respectivo órgão, ora vejamos: No
art. 5° do Decreto nº 5420/2005 - A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da RAZOABILIDADE, COMPETITIVIDADE E
PROPORCIONALIDADE. Ora, as determinações impostam implicam em restrição do caráter competitivo, assim fica latente
que há violação frontal dos dispositivos da Lei 8666/93 e dos princípios da isonomia, igualdade e da ampla participação de
licitantes. Aliás, o inciso Ido parágrafo 1° do art. 3° da Lei 8666/93, refere expressamente a ilegalidade em incluir cláusulas
ou condições, senão vejamos: Art. 3° -A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em restrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. No que
interessa ao caso, segue trecho do Recurso Especial n.º 622.717 - RJ (2004/0008148-1), de Relatoria da Ministra Denise
Arruda, vejamos atentamente as teses trazidas pela Exma. Sra. Ministra: (...) “Administração Pública, exige que a
contratação de obras seja precedida de licitação pública. É o que dispõe, expressamente, o inciso XXI do art. 37: "XXI -
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." O
constitucionalista José Afonso da Silva, ao abordar o tema, qualifica a licitação pública, ao lado dos princípios positivados no
caput do art. 37, como princípio constitucional da Administração Pública. Eis a lição do mestre: "A Administração Pública é
informada por diversos princípios gerais, destinados, de um lado, a orientar a ação do administrador na prática dos atos
administrativos e, de outro lado, a garantir a boa administração, que se consubstancia na correta gestão dos negócios
públicos e no manejo dos recursos públicos (dinheiros, bens e serviços) no interesse coletivo, com o que também se
assegura administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e probas. Os princípios explicitados no caput do
art. 37 são os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Outros se extraem dos
incisos e parágrafos do mesmo artigo, como o da licitação, da prescritibilidade dos ilícitos administrativos e o da
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público (...). Licitação é um procedimento administrativo destinado a
provocar propostas e escolher proponentes de contratos de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder
Público. O princípio da licitação significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao procedimento de seleção de
propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Constitui um princípio instrumental de realização dos princípios da
moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais contratantes com o Poder Público. Cumpre recordar,
finalmente, que a licitação é um procedimento vinculado, ou seja, formalmente regulado em lei, cabendo à União legislar
sobre as normas gerais de licitação e contratação (...)." (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo:
Malheiros, 2005, pp. 666 e 672/673, grifou-se) O legislador constituinte, nessa seara, outorgou competência privativa à
União Federal para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação (CF/88, art. 22, XXVII). Em atendimento ao
preceito constitucional, foi editada a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta (art. 1º
e parágrafo único). Essa lei, além de reiterar o princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação (art. 2º), dispõe
acerca da finalidade do procedimento (art. 3º), como se vê abaixo: "Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade,
compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
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necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os fins desta
Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que
haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada. Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos." (grifou-
se) Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a "licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades
governamentais possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre os ofertantes
preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas
governamentais pretendem realizar com os particulares." Em seguida, conclui o administrativista: "Destarte, atendem-se
três exigências públicas impostergáveis: proteção aos interesses públicos e recursos governamentais – ao se procurar a
oferta mais satisfatória; respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previsto nos arts. 5º e 37, caput) – pela
abertura de disputa do certame; e finalmente, obediência aos reclamos de probidade administrativa, imposta pelos arts. 37,
caput, e 85, V, da Carta Magna brasileira" (Curso de Direito Administrativo, 17ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 485,
grifouse). Nessa perspectiva, José dos Santos Carvalho Filho afirma que o legislador pátrio, ao instituir o procedimento
licitatório, inspirou-se, fundamentalmente, na moralidade administrativa e na igualdade de oportunidades àqueles
interessados em contratar: "Erigida atualmente à categoria de princípio constitucional pelo art. 37caput, da CF, a moralidade
administrativa deve guiar toda a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade e boa-fé no trato com os
particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta astuciosa ou eivada de malícia. A licitação veio
prevenir inúmeras condutas de improbidade por parte do administrador, algumas vezes curvados a acenos ilegítimos por
parte dos particulares, outras levadas por sua própria deslealdade para com a Administração e a coletividade que
representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. Seu dever é o de realizar o procedimento
para que o contrato seja firmado com aquele que apresentar a melhor proposta. Nesse ponto a moralidade administrativa se
toca com o próprio princípio da impessoalidade, também insculpido no art. 37, caput, da Constituição, porque, quando o
administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso facto, dispensando tratamento impessoal a todos. (...)
Outro fundamento da licitação foi a necessidade de proporcionar igualdade de oportunidades a todos quantos se interessam
em contratar com a Administração, fornecendo seus serviços e bens (o que é mais comum), ou àqueles que desejam
apresentar projetos de natureza técnica, científica ou artística.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no aresto
transcrito, assim decidiu: LICITAÇÃO. EDITAL. CLÁUSULA RESTRITIVA. A exigência editalística que restringe a participação
de concorrentes constitui critério discriminatório desprovido de interesse público, desfigurando a discricionaridade por
consubstanciar agir abusivo, afetando o princípio da igualdade. ( 1 ª Turma do STJ - Rec. Especial nº 43.856-0-RS, rei. Min.
Milton Luiz Pereira - DOU de 01 .09.95, pág. 27.804). NESSE CONTEXTO, RESTA CLARO QUE O EDITAL NÃO ESTÁ
RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS BALIZADORES DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTENDO DETERMINAÇÕES QUE FAVORECEM
ALGUMAS EMPRESAS E IMPOSSIBILITAM A PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS, RAZÃO PELA QUAL RESTA IMPERIOSA A
MODIFICAÇÃO DO EDITAL. Salienta-se que se vicio referido não for sanado através da retificação do Edital, por certo deverá
ocorrer a na anulação do processo licitatório pelo Tribunal de Contas, acarretando prejuízo ainda maior ao Órgão licitante,
que arcaria com o ônus e com a demora de uma nova licitação. Por fim, cabe frisar que a discricionariedade da
Administração fica limitada a razoabilidade e ao atendimento do interesse maior da Administração Pública, qual seja, o de
contratar o menor preço, dentro de padrões e condições que satisfaçam critérios amparados pela Lei. Prudente lembrar que,
a licitação veio prevenir inúmeras condutas de improbidade por parte do administrador, algumas vezes curvados a acenos
ilegítimos por parte dos particulares, outras levadas por sua própria deslealdade para com a Administração e a coletividade
que representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. Seu dever é o de realizar o
procedimento para que o contrato seja firmado com aquele que apresentar a melhor proposta. Nesse ponto a moralidade
administrativa se toca com o próprio princípio da impessoalidade, também insculpido no art. 37, caput, da Constituição,
porque, quando o administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso facto, propiciando tratamento
impessoal a todos. IV - DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto requer a procedência da presente impugnação para: a)
determinar a correção dos vícios apontados no Edital do Pregão Eletrônico n.º 04/2022, em especial que seja revisado para
permitir o maior número de licitantes possíveis no certame, sem nenhum privilégio ou critério de exclusividade visto que
tais estipulações a exemplo dos subitens 3.10.1.3 e 3.12.4 frustram a competição e ainda impossibilitam à Administração
contratar a proposta mais vantajosa, ou seja, tal estipulação é uma afronta à Lei de Licitações. b) determinar a republicação
do Edital, reabrindo-se o prazo, conforme artigo 21, §4º da Lei de Licitações.

 
Fechar
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RESPOSTA 18: 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 2.2 DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA BRASIL DIGITAL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Insurge-se a Requerente contra a disponibilização de relatórios gerenciais, gerados por
software de gerência, que permitam o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados e
validação das faturas, sob o argumento de que tal exigência guarda: [...] nítida restrição à competitividade do certame e
ainda o direcionamento do objeto eis que diversas empresas licitantes não têm , atualmente, condições de dispor dos
relatórios com tamanha especificidade, tampouco dispõem desse software com a extensão e precisão do detalhamento da
forma como determinado por esta Comissão de Licitação. Sobre o tema, há que se destacar que o processo licitatório tem
natureza de seleção pública e, por essa razão, objetiva de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, assim
entendida como aquela que, sendo capaz de satisfazer integralmente a necessidade pública, apresente o melhor preço. Esta
concepção, por si só, demonstra que uma das característica do procedimento é exclusão de todos aqueles que não sejam
capazes de atender às necessidades da Administração o que, certamente, implica em restringir a competição àqueles que
tenham capacidade de atender às exigências do órgão licitante. O que não se admite, nos termos da lei, é existência de
´cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo" e "estabeleçam preferências
ou distinções em razão" de "circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato". Sem rodeios: o
que o inciso I do §1º do art. 3º da norma veda é a adoção de cláusulas restritivas, que limitem a competição, quando
fundadas em critérios não pertinentes ou não relevantes ao objeto da contratação. Neste sentido, Marçal Justen Filho2 aduz
que: Não há impedimento à previsão de exigências rigorosas ou impossibilidade de exigências que apenas possam ser
cumpridas por específicas pessoas. O que se veda é a adoção de exigência desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja
orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar ou prejudicar alguns particulares. A inviabilidade
não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Aliás, essa
interpretação é ratificada pelo previsto no art. 37, inc. XXI, da CF (... o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações). [...] Assegura-se tratamento igualitário aos
interessados que apresentem condições de atender às necessidades da administração. Em igual direção são as lições de Joel
de Menezes Niebuhr3: É que as formalidades não podem ser exacerbadas a ponto de impedir a participação daqueles que
teriam, em tese, condições de contratar com a Administração Pública. Em análise acurada, percebe-se que as formalidades
descabidas, que não guardam justificativa ou utilidade, agridem o princípio da competitividade. É que, ao proceder dessa
forma, impede-se que particulares em condições de satisfazer o interesse publico participem da licitação. Renato Geraldo
Mendes4 adverte que: É preciso ter clareza de que existem dois tipos de restrições: as que se justificam em razão da
necessidade e as que não se justificam em razão dela. [...] Toda descrição é restritiva, mas nem toda restrição é ilegal.
Sobre o tema, o TCU já teve oportunidade de esclarecer que: [...] Mas a obtenção de preços de aquisição mais baixos não
pode ser atingida às custas da contratação de produtos de baixa qualidade ou de empresas sem condições de prestar
serviços adequados. 7. Licitar implica, necessariamente, fazer restrições, pois no momento em que se definem as
características do produto/serviço que se deseja, afasta-se a possibilidade das empresas que não detêm produtos ou
serviços com aquelas características de fornecerem para a administração. O que não se admite, e assim prevê o art. 3º,
§1º, inciso I, da Lei 8.666/93, é o estabelecimento de condições que restrinjam o caráter competitivo das licitações em
razão de circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. 8. Há que se avaliar, portanto, em
cada caso concreto, se as exigências e condições estabelecidas estão em consonância com as normas vigentes e se elas são
pertinentes em relação ao objeto do contrato, inclusive no intuito de garantir que o produto/serviço a ser contratado tenha a
qualidade desejada. (Acórdão 1.225/2014 - Plenário) O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já decidiu que: É certo
que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame, mas
sim garantir ampla participação na disputa licitatória, possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que
tenham qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. Dessarte, inexiste violação ao
princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto
da concorrência. (REsp 474781 / DF RECURSO ESPECIAL 2002/0147947-1) Em síntese: o que é vedado pelo ordenamento
jurídico, e por isso não ocorre no presente Pregão, é a exigência que não possua relação com o objeto a ser licitado, ou que
seja irrelevante, e que, por essa razão, venha a prejudicar o caráter competitivo do certame, conforme determina o artigo
3º, §1º, I, da Lei 8.666/1993. Nesta ordem de ideias, a restrição apenas é indevida quando decorre, por exemplo, da
inadequação entre a exigência e as reais necessidades da administração. Fixada a premissa, resta analisar qual a relevância
da exigência feita e sua adequação/pertinência em relação às necessidades desta Corte. Neste sentido, a STIC, chamada a
se manifestar, destacou que: As características previstas no item 3.10.1.3, detalham características importantes para a
gestão da solução proposta , com destaque para os itens abaixo: - Permitir a verificação de falhas e indisponibilidades; -
Geração de relatórios e métricas de performance em relação ao funcionamento da rede; - Controle sobre a utilização dos
links; - Revisão ou solicitação de alterações de configurações baseado na análise das informações obtidas através do
gerenciamento; - Identificação de problemas de desempenho; - Através do monitoramento pró ativo a contratada executa
procedimentos corretivos de eventuais falhas de forma mais ágil; - Gestão sobre os incidentes com acompanhamento dos
detalhes referentes as falhas, permitindo uma interação mais efetiva com contratada; - Auxilio no controle dos níveis
mínimo de serviços contratados; - Facilidade na obtenção de índices para composição de relatórios internos; - Tornar mais
ágil a obtenção de notas fiscais para conferência e processos de pagamento; - Permitir uma análise do ambiente de
comunicação tanto MPLS quanto INTERNET, reduzindo a tempo de indisponibilidade dos serviços dos cartórios eleitorais; -
Em momentos de maior relevância para o TRE-DF ter a possibilidade de acompanhamento em tempo real das principais
características dos links contratados; - Fornecimento de métricas para CNJ, TCU e TSE da disponibilidade da rede - link da
transparência (Indicador de desempenho da gestão). Destaca-se a utilização dos requisitos solicitados na gestão dos links
de comunicação, sendo esses fundamentais na prestação de serviços eleitorais e administrativos nos diversos pontos



28/04/2022 19:45 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1377599&Texto=R&prgCod=1028222

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1377599&Texto=R&prgCod=1028222 2/2

remotos, seja no atendimento aos eleitores, partidos políticos ou na prestação de serviços públicos. No período eleitoral o
gerenciamento do objeto contratado ganha uma maior relevância na condução dos processos de controle e agilidade na
tomada de decisões ou ajustes técnicos, pois como os links são utilizados para transmissão do resultados das urnas do
Distrito Federal e do exterior do país, a margem de falha deve permanecer em níveis o mais baixos possível. Como se
observa da manifestação da área técnica, a exclusão da exigência tem potencial de causar severos danos ao processo
decisório atinente aos pleitos eleitorais (atividade fim deste Regional), de onde surge a convicção de que a especificação
tem aderência ao objeto do certame e, de forma alguma, é irrelevante ou desvinculada da estrita necessidade deste
Tribunal. Diante disso, considerando o que resta consignado na Doutrina, na Lei e na Jurisprudência, não se vislumbra razão
para acolher a Impugnação formulada, razão pela qual sugiro manter o inteiro teor do Instrumento Convocatório, na forma
como publicado. Isto posto, encaminho os autos para conhecimento e deliberação do Exmo. Sr. Desembargador Presidente
desta Corte. 3. DA CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO Diante do exposto, decido: 1) conhecer dos pedidos formulados em
nome da BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e da pessoa física que assina a petição da empresa CLARO S.A.; 2)
no mérito, conforme esclarecimentos da STIC, sugiro manter incólume as disposições do Edital; 3) submeter o feito à
Assessoria de Licitações sugerindo remessa à Diretoria-Geral para deliberação do Exmo. Senhor Desembargador Presidente
deste TRE-DF, dada a relevância da matéria.
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