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PROCESSO: 6009/2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 029/2021/PROCESSO 5160/2021. 
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 
 
 

 
DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

A empresa ALGAR MULTIMIDIA S.A, CNPJ n.º 04.622.116/0001-13 

apresentou pedido de esclarecimentos e impugnação ao edital do pregão presencial 

SRP 029/2021 para o registro de preços para possível e futura contratação de 

empresa para a prestação de serviços de fornecimento de internet, alegando 

indefinição quanto ao critério de julgamento do certame, endereços de instalação, 

reajuste contratual, forma de pagamento, prazo de instalação e documentos de 

habilitação. 

 
Pediu, ao final, a retificação do edital. 

 
 

Em síntese, essa foi o pedido de esclarecimento e impugnação 

apresentada. 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE 

 
 

Preliminarmente há que se esclarecer as recomendações previstas no 

artigo 12 do Decreto Federal nº 3.555/2000, que diz: 

 
Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do pregão. 

 
§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 

vinte e quatro horas. 

 
§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 
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Ademais, o edital em seu item 12 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO, diz: 

12.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos em relação ao 
presente edital,protocolizando o pedido até o 2º (segundo) dia útil antes data 
fixada para a realização do Pregão, no Protocolo da Prefeitura, situado a Praça 
dos Três Poderes nº 10, Centro, Cachoeira Dourada/GO, CEP 75.560-000. 
12.2- Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que 
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até 
o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 
12.3- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão 
a ela pertinente. Acolhida a petição contra oato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório. 

 
Desse modo, observa-se que o Impugnante protocolou sua 

impugnação em 02/09/2021 e, considerando que a abertura da sessão pública para 

abertura da sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL em epígrafe está agendada 

para o dia 08/09/2021 – 13h, a presente Impugnação apresenta-se TEMPESTIVA. 

 
II- DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DO IMPUGNANTE 

a) Inicialmente o Impugnante questiona quais serão os locais de instalação da 

internet, pois segundo o mesmo, há a necessidade de esclarecer aos licitantes 

se todos os itens se darão no endereço previsto no item 3.2 do termo de 

referência ou haverá outros endereços para instalação. Pois bem, o item 3.2 

mencionado deixa bem claro que além da instalação de internet na sede 

administrativa da prefeitura de Cachoeira Dourada, a mesma deverá ocorrer 

também na sede das outras secretarias e departamentos localizadas em outros 

endereços, conforme locais citados no item 3.1 do termo de referência. 

b) Ademais, o ora impugnante questiona qual será o critério de julgamento do 

presente certame, se menor preço por item ou menor preço por lote. Analisando 

o edital resta bem claro o critério de julgamento adotado pelo Município de 

Cachoeira Dourada, pois desde o preâmbulo do edital está explicito o critério 

de menor preço por item, cujo único item é o previsto no item 3 do termo de 

referência, qual seja: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 
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INTERNET, IN LOCO, SERVIÇO TELEFÔNICO, WHATSAPP E 

INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, BANDA LARGA COM VELOCIDADE 

MINIMA DE 100 MBPS DISTRIBUIDOS EM 29 DEPARTAMENTOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MODEM DUAL BAND 

5G WIFI (POR COMODATO). 

 
c) Alega ainda, que o edital não prevê o reajuste contratual e a forma de 

pagamento está em desconformidade com as regras da Anatel. Entretanto, o 

presente certame está sendo realizado pelo sistema de registro de preços, 

onde os preços permanecem fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, 

salvo possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da 

Lei 8.666/93. Já com relação a forma de pagamento, o item 7.2 do termo de 

referência deixa bem claro a possibilidade de apresentação da nota fiscal ou 

fatura para a realização do pagamento referente a prestação dos serviços. 

 
d) Ademais, alega que o prazo de execução de 24 (vinte e quatro) horas previsto 

no item 3.2 do termo de referência para a instalação dos equipamentos e 

pontos de internet é muito curto. Entretanto, por tratar-se de serviço essencial, 

a administração pública não pode ficar refém de execuções de serviços em 

prazos muito grandes. Assim, a empresa vencedora do presente certame terá 

que mobilizar sua equipe em quantidade necessária para instalar os pontos de 

internet no prazo previsto no edital. 

 
e) Por fim, alega excessiva cobrança quanto aos documentos de habilitação 

referente a regularidade fiscal, trabalhista e técnica. Entretanto, ao analisar o 

edital nota-se que os documentos exigidos são os previstos no rol do artigo 27 

e seguintes da Lei 8.666/93, tendo apenas a certificação pela ANATEL para a 

prestação de serviços de fornecimento de internet previsão em lei especial (Lei 

Federal 9.472/97). 
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III – DA DECISÃO 

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela 

empresa ALGAR MULTIMIDIA S.A, para, no mérito, negar lhe provimento, nos 

termos da legislação pertinente. 

Assim, conheço a impugnação, apresentada pela 

empresa ALGAR MULTIMIDIA S.A por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 

provimento. Portanto, o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá 

normalmente na data e horário inicialmente divulgados. 

 
Cachoeira Dourada, 03 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

MÁRIO ALVES RODRIGUES JÚNIOR 
Pregoeiro 


