
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO TOCANTINS 

 

 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 
 

 

 

 

 

 

 

A CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Henri 

Dunant, 780, Torres A e B, Santo Amaro – São Paulo – SP, por seu 

representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença desse I. 

Pregoeiro, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

Ao analisar o edital em epígrafe observa-se disposição que atenta contra 

os princípios da legalidade e da competitividade, por esta razão, poderão 

afastar interessados neste procedimento licitatório e consequentemente 

impedir que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

selecione e contrate a proposta mais vantajosa. 

 

É com o objetivo de garantir a eficácia e legalidade do certame que a 

licitante propõe alterações do instrumento convocatório. 

 

 



 
I – IMPERIOSA NECESSIDADE DE CLARA DEFINIÇÃO DO OBJETO 

  

Verificou-se que o Instrumento Convocatório em questão não é preciso 

na definição do Objeto, sendo necessária a apresentação de informações, 

conforme se requisitará a seguir, sendo certo que tais informações são 

elementos imprescindíveis para que esta e as demais licitantes realizem o 

estudo adequado sobre a viabilidade técnica do projeto e elaborem as suas 

propostas de preço realmente aderentes ao que esta r. Administração 

pretende, senão vejamos: 

 

Consta do Instrumento Convocatório: 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, DAS QUANTIDADES E DOS 
VALORES ESTIMADOS  
3.1. Os serviços a serem registrados deverão ser prestados 
inicialmente nas áreas urbanas das localidades conforme Lotes 
abaixo: 
LOTE 1 – Serviço dedicado de acesso à Internet: Atende as 
cidades de Araguaína, Porto Nacional, Guaraí, Miracema do 
Tocantins e Colinasdo Tocantins. 

 

A quantidade "03", expressa no lote 1, não atende a quantidade de 

cidades informadas no referido lote, que são na quantidade de "05" (cinco) 

cidades, são elas: 

1-Araguaína; 

2-Porto Nacional; 

3-Guaraí; 

4-Miracema do Tocantins; 

5-Colinasdo Tocantins. 

 



 
Desta forma entendemos que a quantidade de cada velocidade de 

cada item, seja relativa à quantidade de cidades. Está correto o nosso 

entendimento? 

A quantidade correta do lote 1 ficaria como informado abaixo. Correto? 

 
  

LOTE 1 – Serviço dedicado de acesso à Internet: Atende as cidades de Araguaína, Porto 
Nacional, Guaraí, Miracema do Tocantins e Colinas do Tocantins. 

ITEM ACESSO CATSER 
QUANTIDADE 

MENSAL 
VELOCIDADE 

1 
Serviço dedicado de acesso à 
Internet por30 meses. 

          26.484                       5  50 Mbps  

2 
Serviço dedicado de acesso à 
Internet por30 meses. 

          26.484                       5  16 Mbps  

3 
Serviço dedicado de acesso à 
Internet por30 meses. 

          26.484                       5  10 Mbps  

 
 

Diante da inconsistência editalícia apontada acima, mostra-se imperiosa 

a revisão do Instrumento Convocatório em questão, com vistas a proporcionar 

a mais ampla competitividade que dá sentido ao procedimento licitatório, assim 

como a real isonomia entre as licitantes mediante a redação clara e objetiva do 

Instrumento Convocatório. Nesta esteira, merece destaque a Lei de Licitações, 

mormente o que insculpe o seu artigo 3º, senão vejamos:  

 

 “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.” 



 
 

Apenas para ilustrar a importância do Princípio da Isonomia, 

transcrevemos ensinamento do ilustre Jessé Torres Pereira Júnior (“Licitações 

de Informática”, Renovar, 2000, pág. 30): 

 

"(i) O Princípio da Igualdade impõe à Administração elaborar 

regras claras, que assegurem aos participantes da licitação 

condições de absoluta equivalência durante a disputa, tanto 

entre si quanto perante a Administração, intolerável qualquer 

espécie de favorecimento;” 

  

Considerando-se os dispositivos legais, princípios 

constitucionais e entendimentos doutrinários sobre a matéria, não pode haver 

procedimento seletivo com regras subjetivas, ou com cláusulas do instrumento 

convocatório que afastem eventuais proponentes ou os desnivelem no 

julgamento, devendo-se alinhar o presente Instrumento Convocatório aos 

ditames da lei. 

 

Ademais, verifica-se necessário esclarecer exatamente o 

objeto a ser contratado, tendo em vista o disposto no Art. 3º, II da Lei 10.520/02 

(Lei do Pregão), senão vejamos: 

 

“Art. 3º - A fase preparatória do pregão 

observará o seguinte: 

(...) 

II. a definição do objeto deverá ser precisa, 

suficiente e clara...” 

 

Entendemos que o provimento desta Impugnação em sua 

totalidade é medida extremamente necessária, posto que uma vez claramente 



 
definido o objeto do edital, todas as licitantes interessadas poderão competir 

com plena transparência e competitividade, não havendo que se falar em 

desigualdade entre as mesmas por determinadas prescrições/omissões 

editalícias equivocadas. 

 

 

II - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 

Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida que garantirá a 

legalidade da licitação, possibilitando a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO TOCANTINS selecionar a proposta mais vantajosa para cada um dos 

serviços contratados, assim como manter a legalidade do certame e do futuro 

contrato administrativo, através da correção da incoerência aqui apontada. 

Ante o exposto, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo da licitação, 

bem como a aplicação dos princípios da legalidade e da justa competição, 

requer a alteração do edital no termo proposto 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. 

 

Palmas, 14 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Osmeiri Rodrigues  
Gerente Executiva de Contas- GOVERNO 

RG 606.961/SSP-MT – CPF.: 395.852.391-91 
CLARO SA 

 

 


