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RESPOSTA

PROCESSO N°: 22.0.000001370-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 38/2022
ASSUNTO: Resposta a Impugnação ao Edital
 
Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico
nº 38/2022, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, para prestação de serviço de acesso dedicado à Internet de forma permanente,
dedicada e exclusiva, 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, para atender
a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos quantitativos e especificações constantes
do Termo de Referência, ANEXO – I ao Edital., interposta pela Empresa CLARO S.A.
 
--------------------
1. QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
1.1 - Cabimento
A partir de um viés constitucional, a qualquer cidadão é garantido o direito de petição aos
órgãos públicos, ex vi do disposto na letra “a” do inciso XXXIV do art. 5º da Carta da
República, assim como no plano legal a Lei 8.666/93, garante a qualquer cidadão o direito
de impugnar um edital de licitação, consoante reza o § 1º, do artigo 41.
Conforme previsão editalícia, item 25. , consta previsão de faculdade de impugnação ao
instrumento convocatório restando, pois, presente a hipótese do cabimento.
1.2 – Tempestividade
O instrumento convocatório, subitem 25.1, traz o prazo para impugnar o instrumento
convocatório de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.
Tendo em conta que a licitação está marcada para se realizar no dia 20 de outubro de 2022,
e que a impugnação foi encaminhada via e-mail dia 17/10/2022 às 09:47, resta formalmente
presente a tempestividade.
 
--------------------
2. SINTESE DAS ALEGAÇÕES

A impugnante questiona a definição do objeto, no que diz respeito à quantidade estimada
para o lote 1, ao argumento de que a mesma não corresponde às quantidades de municípios
a serem atendidos, exarando textualmente o seguinte:

------
“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?”

------
Pugna ao final pela ampliação das quantidades para o número de 5, em correspondência
com o número de municípios.
 
--------------------
3. ANÁLISE
Considerando o teor da peça de impugnação os autos do processo foram encaminhados ao
setor técnico correspondente com solicitação de subsídios para resposta, assim o tendo feito
com fundamento no pu. do art. 17 do Decreto 10024/2019, e subitem 25.3. do Edital,
sobrevindo resposta da Diretoria de Tecnologia da Informação, nos seguintes termos:

------
“Não, o entendimento está incorreto. As quantidades dos itens foram
definidas conforme as possíveis necessidades de velocidade previstas para
atendimento às localidades informadas e mediante viabilidade técnica das
principais fornecedoras de serviço de acesso dedicado à Internet para a
composição dos lotes presentes no certame.”

------
Corroborando a análise acima, se verifica da leitura do Estudo Técnico Preliminar que os
quantitativos efetivamente não guardam correlação com o número de cidades a serem
atendidas, sendo esta a conclusão em questão: “4.4.1. A quantidade foi determinada pela
Coordenadoria de Redes com base nas demandas existentes, previstas e que possam surgir.”
Dito isto, segundo se abstrai dos autos, e da informação prestada pela área técnica
responsável pela elaboração do Termo de Referência, as quantidades definidas não tem
relação direta com o número de municípios.
 
--------------------
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto conheço da impugnação ao instrumento convocatório proposta por
CLARO S.A, mas, no mérito, mantêm-se os termos do edital como publicados.
 
Esta decisão será publicada no site desta Defensoria Púbica do Estado do Tocantins e sua
síntese no sistema Comprasnet, dando-se a devida publicidade.
 

Palmas, 19 de outubro de 2022.
 
 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro em substituição

 

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Lustosa Maciel, Pregoeiro (a) em
substituição, em 19/10/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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