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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 
PROAD: 3710/2022 
 Objeto: Solicitação de Pedido de Impugnação pela pessoa física ANA CAROLINA ABDALA 

LAVRADOR. 

 

 

 

1. Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2022, que tem por Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de dados visando a 

redundância e a atualização tecnológica da rede de longa distância do TRT da 19ª região, e suas 

unidades prediais de interesse, como varas de trabalho e postos avançados trabalhistas, conforme 

especificações e quantitativos no edital supracitado. 
 

2. A insurgência diz respeito, ao item relacionado as Obrigações da Contratada, o edital exige o 

seguinte:   

“9.12. A qualificação técnica será comprovada na licitação da seguinte forma:  
9.12.1 Apresentar ao menos um atestado de capacidade técnica que comprove a 
prestação de serviço de comunicação de dados compatível com o objeto desta 
licitação no Estado de Alagoas, baseado na tecnologia MPLS, para uma rede 
com no mínimo metade da quantidade de links a serem registrados e de banda 
similar”. 

   

 
3. Em síntese alega a impugnante o seguinte: 

“Assim, ofende frontalmente ao art. 30, §5º da Lei 8.666/93 a limitação imposta 

pelo item 9.12.1 do Edital que EXIGE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE OU APTIDÃO, 

POR MEIO DE ATESTADO TÉCNICO, DE SERVIÇO PRESTADO NO ESTADO DE 

ALAGOAS.”. 

(...) “Nesse espeque, tem-se que o Edital de licitação deve estabelecer o essencial, 

necessário ou suficiente para a habilitação e execução contratual. Qualquer excesso nesse 

tópico acarreta a inobservância dos princípios licitatórios e nesse interim a nulidade do 

instrumento convocatório e, consequentemente, do certame como um todo”. 

(...) Assim, deve de plano ser afastada a exigência contida na Cláusula 9.12.1 do 

Edital, de demonstração de prestação de serviços no Estado de Alagoas nos atestados 

técnicos a serem apresentados pelos licitantes, por injustificável, excessiva e sem 
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vinculação com os indicativos de capacidade técnica ou qualidade na prestação dos 

serviços em análise, sob pena de nulidade do certame”. 

4. A Impugnação foi apresentada tempestivamente, observando os termos da Lei nº 10.520/2002 e o 

art. 24, caput do Decreto n. 10.024/2019. 

 

5. Inicialmente, esclareço que o presente Edital foi analisado e aprovado pela Secretaria Jurídico 

Administrativa deste Regional, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. 

 

6. Ressalto que os atos praticados por esta Administração em seus procedimentos licitatórios, 

obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o 

disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável 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”. 

 

7. Da exigência de um atestado de capacidade técnica que comprove a prestação de serviço de 

comunicação de dados compatível com o objeto desta licitação no Estado de Alagoas. 

 

Também se trata de medida a ser exigida com cautela pelo Poder Público, dessa forma foi 

consultada a equipe de planejamento que se manifestou da seguinte forma: 

 

“Resposta: Os serviços de telecomunicações de dados objeto do referido edital são críticos ao 

funcionamento das unidades do Interior do TRT da 19ª Região, de natureza complexa, e 

integralmente dependentes da infraestrutura física de rede (roteadores, cabeamento de longo alcance, 

postes, estações terminais) com abrangência territorial específica para sua adequada execução.  

A exigência prevista no item 9.12.1, de que os serviços abrangidos pelo atestado de capacidade 

técnica tenham sido prestados dentro do Estado de Alagoas, visa garantir a compatibilidade com o 

objeto deste certame, considerando que as especificidades territoriais impactam diretamente na 

infraestrutura de telecomunicação a ser ofertada pelos proponentes.  

Ao contrário do que alega a impugnante, não há exigência de locais específicos no referido atestado, 

mas sim de que os serviços relatados tenham sido executados em uma área de abrangência 

compatível com o objeto da licitação, de forma que se possa aferir adequadamente se a proponente 

tem real capacidade técnica para cumprir com suas obrigações contratuais. 

A contratação de empresa incapaz de apresentar o atestado nos moldes exigidos traz grandes riscos à 

Administração, principalmente no que se refere à garantia da prestação jurisdicional, tendo que vista 

que as Varas do Trabalho do interior do Estado de Alagoas dependem integralmente desta rede de 

comunicação para seu funcionamento. 
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Por fim, há de se destacar que a exigência territorial, além de tecnicamente fundamental, não implica 

em restrição de competitividade no certame, sendo de amplo conhecimento que diversas empresas 

de telecomunicações de pequeno, médio e grande porte prestam serviços similares a entes públicos e 

privados no Estado de Alagoas. 

Pelo exposto, entendemos pelo não provimento à impugnação, devendo ser mantidas as exigências 

previstas no item 9.12.1.” 

  

 

8. Vale observar o que já está assentado na própria Constituição Federal de 1998, que a 

Administração pública deve exigir somente requisitos de habilitação técnicas proporcionais e 

essenciais para a execução dos serviços que serão contratados, conforme expresso no inciso XXI do 

art. 37 da CF/88, a saber: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
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. (grifos nossos)  

 

Assim, foram observadas as disposições legais, bem como as diretrizes constitucionais. 

 

No tocante à alegada restrição à competitividade, saliento que a área requisitante justifica as 

exigências habilitatórias em questão, na medida que destaca a criticidade do objeto a ser prestado 

para reiterar a importância da manutenção das exigências relativas à qualificação técnica atacada 

pela impugnante 

Portanto, não vislumbro hipótese de alteração do edital nesse caso. 

Diante de todo o exposto, decido NÃO ACATAR o pedido de impugnação do Edital do PE 

23/2022. 

 

 

Maceió, 15 de setembro de 2022. 

 

 

 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 
Pregoeira Substituta 

Secretária de Licitações e Contratos 


