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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 
PROAD: 3.710/2022 
Objeto: Solicitação de Pedido de Impugnação pela pessoa jurídica SITELBRA - SISTEMA DE 
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME. 
 

 

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: 

“Que as exigências dos itens 9.12.1 do edital e do item 6.5 do Termo de Referência 

denotam favorecimento às empresas que estão instaladas no Estado da Federação de Alagoas, por 

exigirem a prestação do serviço no Estado de Alagoas”. 

“Que se mantidas tais exigências apenas as empresas que já prestam serviços atualmente é 

que possuiriam condições de cumprimento das obrigações estampadas no atual caderno editalício, 

o que caracteriza o desequilíbrio concorrencial e, em tese, no favorecimento a empresa que já 

presta o serviço, violando frontalmente as Leis de Licitações e a do Pregão Eletrônico”. 

“Que a recorrente presta os serviços descritos no objeto contratual em vários estados do 

país, o que pode ser facilmente comprovado na fase de habilitação. Todavia, não no Estado de 

Alagoas mas, como dito, possui a expertise facilmente comprovável pelos mais diversos atestados 

técnicos, o que em harmonia com os princípios da isonomia e da ampla participação em 

procedimentos licitatórios, deveria assegurar a sua participação no presente certame”. 
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“Que o item 9.12.1 do edital vem a causar o cerceamento da participação dos demais 

concorrentes e, consequentemente resta por direcionar a licitação, o que é vedado em Lei e deve 

ser coibido. 

“Que tal exigência afronta o art. 3º, §1º, inciso I da Lei 8.666/93, ao dispor que, in verbis: 

“§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou DOMICÍLIO DOS LICITANTES ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato”. 

“Que ao excluir do certame as empresas que possuem condições de prestar os serviços, 

mas que se encontram restringidas devido à exigência citada no Item 9.12.1, configura de forma 

expressa a violação às Leis de Licitações e do Pregão Eletrônico, haja vista que há exigência em 

prazo desproporcional e em desacordo com a isonomia, além de gerar um tratamento desigual 

entre as empresas que pretendiam participar do processo licitatório, frustrando o caráter 

competitivo do certame, deixando de lado o objetivo primordial da licitação, a contratação mais 

vantajosa”. 

“Que a exigência contida no item 9.12.1 do edital não se não se coaduna com os princípios 

básicos das licitações, contidos no Art. 37, XXI, da Constituição Federal e no Art. 3º da Lei das 

Licitações, tais como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade 

administrativa, e seleção da proposta mais vantajosa, pelo que o imperiosa a reforma do Edital, 

nesse tocante. 

“Que em sua peça de impugnação restou amplamente demonstrado que tal exigência reduz 

significativamente o número de potenciais participantes do certame, o que sem dúvida alguma 

acaba violando o princípio da competitividade da licitação, vez que favorece apenas as empresas já 

instaladas no Estado de Alagoas ou, em última instância, à empresa que já vem prestando o serviço 

ao órgão licitante”. 

“Que seja a impugnação acolhida e procedida as alterações aos termos do edital e seus 

anexos com as consequentes modificação dos vícios apontados no instrumento convocatório, 
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suspensão da data de realização do certamente e a sua republicação do edital com as devidas 

correções como medida para prestigiar a ampla concorrência e aos normativos vigentes”.  

 
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. Primeiramente, cumpre esclarecer que, na fase interna do certame, a Administração procedeu os 
estudos detalhados sobre as características do objeto e as exigências a ele pertinentes, a fim de 
delimitar os procedimentos que serão desenvolvidos na licitação, conforme os artefatos Estudos 
Técnicos Preliminares e Termo de Referência produzidos pela equipe técnica de planejamento. 
 
 
8. A fim de subsidiar a tomada de decisão deste Pregoeiro, encaminhamos a impugnação 
apresentada para a área técnica demandante dos serviços, que apresentou o parecer técnico que se 
segue: 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – 
SETIC 

PROAD 3710/2022 

PARECER 

Assunto: Contratação da rede de dados WAN secundária. Licitação. Impugnação. 

Trata o presente de contratação de serviços de comunicação de dados para interligação das 
VT do Interior do TRT da 19ª Região. 
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Tendo em vista a impugnação do Edital do PE Nº 23/2022 à seq. 49, a Equipe de Apoio à 
Contratação vem manifestar o que segue: 

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. 

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. 

 

Equipe de Apoio à Contratação 

 

HERMES GUSTAVO DE AQUINO - Integrante Requisitante 

ULISSES MELO - Integrante Técnico 

ANDRE LUIZ DE ARAÚJO CUNHA - Integrante Administrativo 

 

De acordo. À Secretaria de Licitações e Contratos, em prosseguimento.  

Maceió, 19 de setembro de 2022. 

MANOEL MESSIAS FEITOZA 

Diretor da SETIC 
  
 
 
9. Os atos administrativos devem ser fundamentados e justificados, inclusive, para fins de controle. 
Dessa forma, a Administração deve analisar a pertinência e a viabilidade prática das exigências e 
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dos procedimentos a serem adotados, oportunizando a contratação mais vantajosa sobre os aspectos 
operacional, segurança e finalístico. 
 

10. A manifestação da Equipe de Planejamento da SETIC demonstra as razões técnicas que torna 
necessária a manutenção da exigência técnica do item 9.12.1 do edital, como medida para a 
assegurar o funcionamento da prestação jurisdicional 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.  
 
 
11. Assim, a exigência técnica do Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 não representa qualquer 
excesso ou impropriedade que resulte na violação dos princípios norteadores da licitação, mas serve 
como forma de viabilizar com a segurança necessária a execução do contrato, afastando situações 
que possam gerar insegurança e comprometer diretamente a execução do contrato. 
 
 
12. 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)  

 
13. Portanto, as exigências consideradas relevantes e desde que não agrida as disposições legais, são 
uma prerrogativa do órgão, fulcrada na discricionariedade, esta balizada na conveniência e na 
oportunidade, para obtenção de resultado que melhor atenda ao interesse público. Acata-se, assim, o 
parecer da unidade técnica, pela manutenção dos termos do edital e seus anexos. 
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14. Diante do exposto, em conformidade com o art. 24, § 1º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
DECIDO: 
 

a) Conhecer da impugnação interposta pela empresa SITELBRA - SISTEMA DE 
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA ME, dada a sua tempestividade e regularidade 
formal;  
 

b) No mérito, negar-lhe provimento, pelas razões e fundamentos do Parecer Técnico e os 
acima descritos;  
  

c) Comunicar à impugnante e às demais interessadas desta decisão através do portal 
Comprasnet e home page do Tribunal;  
 

d) Manter data e hora para a sessão inicial do pregão, qual seja: 21 setembro de 2022, às 
10:00 horas (horário de Brasília). 

 
 

 
Maceió, 20 de setembro de 2022. 

 
 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
Pregoeiro 
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