
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
  
  

ILUSTRÍSSIMO SR(a). PREGOEIRO(a) OFICIAL DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E  
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN  

  

A EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA, CNPJ n° 13.194.738/0001-89, através de seu 
representante, Paulo Henrique Caetano Meneses, solteiro, residente na cidade de 
UberlândiaMG, portador da carteira de identidade nº 16.038.602 SSP/MG, e CPF nº 
094.343.356-80,  
OAB/MG 188.727, apresenta com fundamento no artigo 41 e seus parágrafos da Lei Federal nº  
8.666/93 e Art. 18 do Decreto Federal nº 5.450/05, interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito:  

  

1) DA TEMPESTIVIDADE  

Conforme determinado no Item 20.1 do Edital: “20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data 
designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital”, 
bem como o item 20.2 do mesmo tópico, “20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma 
eletrônica pelo e-mail pregao.sede@iphan.gov.br [...]”. Como a data de abertura do certame 
está marcada para dia 14/10/2019, verifica-se tempestiva impugnação proposta dia 
10/10/2019.  

 "Assim, observa-se que tanto a lei quanto os decretos definem que a impugnação pode ser 
intentada até dois dias úteis antes da realização da licitação. Da interpretação das referidas 
normas, que utilizam a expressão "até", pode-se concluir que o segundo dia útil anterior ao 
certame também deverá estar incluído no prazo (ou seja, a impugnação poderá ser apresentada 
inclusive no segundo dia útil que antecede a disputa)."  

ACÓRDÃO Nº 2167/2011 – TCU – Plenário  

RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (COLIC):  

Damos como tempestivo o pedido de impugnação. 

 

2) DO MOTIVO  

A) CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA “MENOR VALOR GLOBAL” RESTRIÇÃO DA 
COMPETITIVIDADE  

O objeto da presente licitação é a escolha de proposta mais vantajosa para a contratação de 
serviços de tecnologia da informação e comunicação.  



Sendo através de uma Rede WAN para a formação de uma rede nacional do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN , para interligar a Sede e unidades 
descentralizadas, utilizando a tecnologia MPLS (MultiProtocol Label Switching).   

Acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN na sua sede em Brasília e nas unidades descentralizadas.  

Acesso redundante à Internet, em alta disponibilidade, para o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – IPHAN em sua sedem em Brasília.  

Conforme o Item 1.2 do Edital a presente licitação será dividia no grupo 1, formado pelos itens 
1, 2, 3 e 4; e no item 5, conforme tabela constante do Termo de Referência, sendo o critério de 
julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo e do Item.   

Ao proceder à análise do Termo de Referência o Item 6.2 descreve que a interligação da rede de 
comunicação de dados do IPHAN é efetuada pela rede MPLS, interligando diversas unidades 
conforme a TABELA 7 (Unidades na rede MPLS atualizada em 02/09/2019), sendo cerca de 44 
pontos distribuídos nas 5 regiões do Brasil.  

Desta forma somente será possível a participação os interessados que possuem infraestrutura 
pronta e autorização da ANATEL para a prestação do serviços  de tecnologia da informação e 
comunicação nas 5 (cinco) regiões do país.  

O licitante que possuir infraestrutura e autorização da ANATEL para a prestação do serviço 
licitado em apenas algumas regiões, não conseguindo abranger as 5 (cinco) regiões, não terá 
condições de participar da licitação, pois somente poderão apresentar propostas os 
interessados que já possuírem infraestrutura e autorização da ANATEL em toda as regiões.  

A autorização da ANATEL é baseada no serviço e na LOCALIDADE e desta forma a exigência 
obrigatória de atender o serviço licitado no grupo em mais de uma região no país contraria os 
critérios de avaliação da ANATEL na autorização/permissão para o serviço licitado, restringindo 
sem nenhuma justificativa vários interessados, favorecendo pouquíssimas empresas que já 
possuem rede e autorização em todas as regiões.  

O critério de avaliação da proposta por GRUPO considerando serviços distintos em REGIÕES 
distintas provocará uma drástica limitação de licitantes reduzindo a quantidade de ofertas e 
consequentemente maiores custos por pouca competitividade o que influenciara na definição 
da Proposta mais vantajosa, pois da forma como está a contratada pagará o mesmo valor pelo 
mesmo serviço em diferentes regiões mesmo comprovadamente havendo custos diferentes 
pelo mesmo serviço em localidades diferentes.  
  
O parágrafo 1° do artigo 3° da Lei 8.666/93 VEDA ao agente Público prever nos Editais cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo do processo 
licitatório, por ofensa aos princípios da Isonomia e Competitividade.  
  

Art. 3°  
§ 1o  É vedado aos agentes públicos:  
 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos 
de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991  

  
O TCU também veda a possibilidade de exigências que comprovadamente possam restringir a 
competitividade nos certames:  
  

As exigências  editalícias  devem  limitar-se  ao  mínimo  necessário  para  o cumprimento  
do  objeto  licitado,  de  modo  a  evitar  a  restrição  ao  caráter competitivo do certame. 
Acórdão 110/2007 Plenário (Sumário)  

  
O critério de avaliação da Proposta englobando mais de uma região em um mesmo grupo 
influenciará na competitividade do certame contrariando o entendimento pacificado do TCU 
sobre o tema, conforme pode ser observado na Súmula nº 247:  
  

Sumula nº 247  
“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 
seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.  

  
A  violação  de princípios  básicos  da  razoabilidade,  da  economicidade,  da 
legalidade  e  da  moralidade  administrativa,  e  a  desobediência  às  diretrizes  
fundamentais  da  licitação  pública,  no  caso,  a  isonomia  entre  licitantes,  o 
julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, bem como  o 
caráter competitivo do certame constituem vícios insanáveis que ensejam  a 
fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a  
nulidade do certame.  
Acórdão 6198/2009 Primeira Câmara (Sumário)  
  
Exigências habilitatórias não podem ultrapassar os limites da razoabilidade, 
além de não ser permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e 
restritivas ao caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário 
para o cumprimento do objeto licitado (MANUAL TCU, pag. 332)  

  

Desta forma, se evidencia que o correto é a divisão em 5 (cinco) grupos, cada qual atendendo a 
região que pertence.  

RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CGTI):  

A argumentação da impugnante não é pertinente. 

Atualmente, o IPHAN faz uso de uma rede única de dados MPLS provida pelo contrato CRT nº 
17/2014. O intuito da nova contratação é manter a continuidade da integração das unidades do 
IPHAN em uma rede única por meio do serviço MPLS, tendo comunicação corporativa, segura e 
isolada de outros tráfegos, e fornecimento centralizado de conectividade à Internet para as 
unidades do IPHAN, permitindo uma melhor gestão do serviço. 



Esclarece-se que a presente licitação foi dividida em Grupo 1, formado pelos itens 1,2,3,4 e Item 
5, pois o IPHAN pretende suprir as necessidades da Autarquia em manter o modelo ATUAL de 
rede única corporativa, e em paralelo, ampliar o número de unidades participantes dessa rede. 
O modelo de contratação estabelecido possibilita uma adequada gestão do serviço pela equipe 
de servidores alocada atualmente na CGTI. 

A proposta de subdivisão da contratação por regiões e/ou grupos foi objeto de vários estudos, 
consultas e análises pela Equipe de Planejamento da Contratação, que concluiu pela 
impossibilidade da divisão da rede única de dados. A subdivisão também implicaria em vários 
contratos distintos tendo-se a necessidade de adequar o número de servidores para fiscalizar e 
efetuar a gestão contratual dos mesmos - cenário que na atual composição do número de 
colaboradores da CGTI não é aplicável. Portanto, além da impossibilidade técnica de se manter 
uma rede única, a proposta de divisão em mais grupos implicaria em contratos distintos a serem 
fiscalizados e geridos por uma equipe reduzida de servidores. Além da necessidade de gestão de 
vários contratos, do ponto de vista técnico haveria a necessidade instalar vários circuitos 
concentradores na Sede em Brasília com vistas a suportar o tráfego de várias redes de 
operadoras distintas incorrendo em custos adicionais. Há de se destacar que nos requisitos 
técnicos, definidos no Termo de Referência, a rede deverá ser do tipo Full-Mesh, ou seja, as 
unidades conversam entre si sem passar pela Sede em Brasília. Com várias operadoras 
necessariamente o tráfego terá que passar por Brasília caso as unidades estejam em redes 
diferentes. 

Esclarece-se não há que se falar em restrição ou frustação do caráter competitivo do processo 
licitatório, por ofensa aos princípios da isonomia e competitividade. O modelo proposto nessa 
contratação foi estabelecido a partir de rigoroso estudo técnico e pesquisa de preços de 
contratos e editais com objeto semelhante. 

  

B) ALTERAÇÃO NA EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

O presente Edital pede a comprovação de que possui rede com capilaridade em pelo menos 20  
(vinte) localidades distintas, distribuídas em pelo menos 13 (treze) estados brasileiros, nas 5 
(cinco) regiões brasileiras, de modo a garantir que a CONTRATADA possui estrutura tecnológica 
para atender as demandas de interconexão exigidas neste processo de contratação, conforme 
disposto no ANEXO I – Termo de Referência.  

Ocorrendo então a alteração da forma de julgamento para os grupos por região, deverá também 
alterar a forma de comprovação técnica citada anteriormente, para que assim corrobore de 
forma adequada por região.  

RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CGTI):  

A argumentação da impugnante não é pertinente. 

A exigência de que as empresas comprovem possuir rede com capilaridade em pelo menos 20 
localidades distintas, distribuídas em pelo menos 13 estados brasileiros, nas 5 regiões brasileira, 
é necessária, de modo a garantir que a CONTRATADA possui estrutura tecnológica suficiente 
para atender as demandas de interconexão exigidas na contratação, garantindo que não haja 
suspensão dos serviços, o que acarretaria a descontinuidade da prestação do serviço. Essa 



exigência é uma prática para aferir que a CONTRATADA possui capacidade logística e técnico 
operacional para execução do objeto da contratação. 

O quantitativo exigido representa menos da metade das localidades do IPHAN atuais (pouco 
mais de 90 unidades) e a distribuição em pelo menos 13 estados (perto da metade de todas os 
estados, considerando o DF) é para garantir que a estrutura de interligação dos estados esteja 
presente nas diversas regiões do Brasil e seja capaz de atender a conexão de todas as unidades 
do IPHAN. 

A alteração na forma de julgamento da presente licitação proposta pela impugnante não será 
atendida. 

C) DA RESCISÃO UNILATERAL  

 O Tópico 26 (VIGÊNCIA, ADITAMENTO E REPACTUAÇAÕ) do Edital, especificamente o item 
26.1.4 prevê o seguinte texto:   

26.1.4. O contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento 
das partes, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, mediante a 
notificação à CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias  
[...]  

  
Os motivos que cabem a rescisão unilateral já estão todas previstas nos artigos 77 a 80, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, bem como, lá consta as causas que ensejam para a rescisão 
unilateral do contrato e não se encontra no dispositivo trecho no qual permita a rescisão 
mediante apenas a notificação à CONTRATADA sem que ela tenha dado causa, ou os motivos 
elencados na Lei.  
  

Desta forma fica comprovado que o Item 26.1.4 no trecho “[...] ou unilateralmente pelo 
CONTRATANTE, mediante a notificação à CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) doas 
[...]”  não possui arcabouço jurídico nem tão pouco previsão legal, sendo assim necessário sua 
retirada do Edital.  

RESPOSTA COLIC e CGTI:  

A impugnante cita o item 26.1.4. como sendo do Edital, sendo que na verdade o mesmo se 
refere ao Termo de Referência, não havendo item 26.1.4 no Edital. 

O item 26.1.4 do Termo de Referência, por sua vez, traz as possibilidades de rescisão unilateral, 
respeitando os termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993, conforme trecho completo: 
“[...] O contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente 
pelo CONTRATANTE, mediante a notificação à CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) 
dias ou ainda judicialmente, nos termos da legislação pertinente, ou pela inexecução total ou 
parcial de suas cláusulas e condições, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenizações de 
quaisquer espécies, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento, nos 
termos dos artigos 77 a 80, no que couber, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações [...]”. 
 



Portanto, não há que se falar em exclusão do trecho, pois está expressamente comprovada a 
fundamentação jurídica. 

Ademais, esclarece-se que os licitantes devem se atentar também aos instrumentos do Edital e 
da Minuta de Contrato, que por sua vez, são elaborados de acordo com o modelo padrão da 
AGU e, no que se refere à possibilidade de rescisão unilateral, dispõem sobre as seguintes 
hipóteses legais:  

“[...] 1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no ANEXO I – Termo de Referência, anexo 
ao Edital; [...]”. 

 

2º) DA SUSPENSÃO DO PROCESSO  

Conforme previsto no Art. 20 do Decreto Federal 5.450/05 e entendimento do TCU, quando a 
alteração do Edital afetar a formulação da proposta, ou seja, tiver relação com os valores, há 
necessidade de Suspensão e Prorrogação do certame:  
Decreto 5450:  

Art. 20. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas.  

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União já determinou a reabertura 
do “… prazo inicialmente estabelecido quando houver alteração do edital que 
afete a formulação de propostas, nos termos do art. 20 do Decreto nº 
5.450/2005” (TCU, Acórdão nº 930/2008 – Plenário, Rel. Min. Raimundo 
Carreiro, j. em 21.05.2008. Item nº 9.3.2 do Acórdão.  

Como a alteração pleiteada influencia diretamente na FORMULAÇÃO DA PROPOSTA, 
solicitamos a suspensão do processo licitatório.  

  

D) DO PEDIDO  
  

I) Requer seja dado provimento a presente impugnação como tempestiva;  
Resposta COLIC: Damos o pedido como tempestivo. 
 
II) Requer que seja alterado o critério de julgamento no sistema de disputa de 1 (um) 

grupo que engloba todas as regiões, para 1 (um) grupo por região do país;  
Resposta CGTI: Não pertinente. Ver resposta do item A e B acima. 
 



III) Requer a alteração das exigências técnicas por região;  
Resposta CGTI: Não pertinente. Ver resposta do item A e B acima. 

 
IV) Requer a retirada do trecho de rescisão unilateral do contrato no edital por não 

encontrar fundamento jurídico;  
Resposta COLIC e CGTI: Não pertinente. Ver resposta do item A e B acima. 

 
V) Requer a SUSPENSÃO do certame, haja vista que a correção influência diretamente 

na formulação da proposta;  
Resposta COLIC: O requerimento não procede. Entretanto, devido a outro pedido de 
impugnação recebido, o certame será suspenso e reagendado na data oportuna. 

 
 

Neste Termos,   

P. Deferimento.   

Uberlândia, 10 de outubro de 2019.   

Paulo Henrique Caetano Meneses   

OAB/MG 188.727  

 
Brasília/DF, 11 de outubro de 2019. 
Equipe de Pregoeiros IPHAN-Sede 


