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Licitações Prefeitura de Quixadá <Iicitacaoquixa 

Pedido de Impugnação ao PE 10.005/2022 

Josivan Fernandes <josivanfernandesgrupobrisanet.com.br> 	 11 de março 
Para: licitacao@quixada.ce.gov.br  

14/03/2022 14:53 	 E-mail de Prefeitura de Quixadá - Pedido de Impugnação ao PE 10.005/2022 

Boa tarde, 

Segue em anexo o pedido de Impugnação ao Edital do PE 10.005/2022 que tem como Objeto: 
Contratação de serviços de Internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde de Quixadá-Ce. 

Favor confirmar o recebimento. 

Josivan Fernandes de Queiroz 
Supervisor Administrativo de Licitações 
B2G - Business to Government .Gerência Comercial Corporativo 
Diretoria Comercial 1 Brisanet 
0800 281 1300 - Ramal 2021 
Cel +55 (88) 99668 - 6358 
E-mail: licitacoes@grupobrisanet.com.br  
CE-138, Km 14, Estrada Brisanet, SIN Sitio Serrote Verde, Pereiro - CE, 63460-000 
www.brisanet.com.br  

Livre de vírus. www.avast.com. 
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G R U P0 brisanet 
À(o) ILMO(A) SR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE, 

IMPUGNAÇÃO  

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.005/2022-PE 

BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n2  04.601.397/0001-28, com sede na Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE, divisa 

com RN - KM-14 - Estrada de Acesso Brisa 1KM, Portão A, Prédio 02, Entrada 03, Térreo, Pereiro, 

Ceará, CEP: 63.460-000, na condição de licitante no certame em epígrafe, vem respeitosamente, 

perante Vossa Senhoria, com fulcro no §12  do art. 41 da Lei n 8.666/93, na Lei n2  10.520/2002 e no 

item 14.0 do instrumento convocatório, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, cujas razões fáticas e 

jurídicas se encontram expostas a seguir. 

1. DATEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, cumpre demonstrar a tempestividade da presente Impugnação, tendo 

em vista que o item 14.0 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N2  063/2021 prevê que as impugnações 

podem ser realizadas em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública. 

Considerando que a sessão será aberta em 17 de março de 2022, não restam 

dúvidas a respeito da tempestividade e cabimento da presente impugnação, que merece ser 

acolhida em sua integralidade, conforme se passa a demonstrar. 

II. SINOPSE DOS FATOS 

Trata-se de PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.005/2022-PE, no qual tem como objeto 

"Contratação de serviços de Internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 

destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da 

Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce." 

Ocorre que, após uma análise acurada do instrumento convocatório, constatou-

se que no Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N' 10.005/2022-PE constam 

especificações técnicas que não deixam claras as descrições técnicas dos serviços licitados, 

demonstrando clara ofensa a competitividade e a isonomia. 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Departamento Jurídico 

Grupo Brisanet 

e-mail: juridco@grupobrisanet.com.br  
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GRUpobrisane't 	 _ 

cowissÃo V 
a) 	 QUANTO AO OBJETO COMPLEXO RESTRITIVO DA COMPETITIVIDADE. 1AQ 

NECESSIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO. 

O objeto da licitação consiste na Contratação de serviços de Internet via fibra óptica 

com equipamento em regime de comodato, destinado à manutenção de diversos 

estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

Ocorre que para o fornecimento do objeto de contratação nos moldes exigidos no 

edital são necessárias diligências que não são estritamente vinculados a outros, sendo 

geralmente oferecidos por empresas distintas, de modo que é perfeitamente possível a 

concorrência e a sua contratação através da subcontratação dos serviços. 

Todavia, o edital é expresso quanto a vedação de subcontratação de serviços ou 

formação de consórcios, conforme previsão do item 04.1 do termo de referência (DA PROIBIÇÃO 

SUBCONTRATAÇÕES). 

A possibilidade de subcontratação decorre diretamente do princípio da isonomia 

(art. 37, Inc. XXI, da CR/88), consubstanciado na possibilidade de ampla competição entre as 

empresas existentes no mercado e na igualdade de condições de acesso às contratações 

realizadas com recursos públicos. 

No entanto, não tendo sido demonstrada a necessidade técnica e econômica do 

fornecimento através de uma empresa sem a possibilidade de subcontratação, observa-se a 

imposição de uma restrição injustificada à competitividade, considerada a manifesta limitação 

à participação de qualquer empresa que não disponha de acervo técnico para atender às 

exigências indicadas. 

Neste contexto, verifica-se ferimento direto ao artigo 32,  §1.2, inciso 1 da lei 

8.666/93, que determina o seguinte: 

Art. 3 A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposto 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 vincula ção ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

corre/atos. (Redação dada pela Lei n9 12.349, de 2010 

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 

domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

Departamento Jurídico 

Grupo Brisanet 

e-mail: juridco@grupobrisanet.com.br  
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COMtSSÂO DE 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto no 	AÇ 

5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 

23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei n 

12.349, de 2010). 

Ora, é sabido que a competição é o principal fator que determina a redução de 

preços nas licitações, permitindo a seleção da melhor proposta. 

Desta forma, é forçosa a possibilidade de participação das empresas através da 

subcontratação, não só para alcançar o menor preço para o objeto de contrato como também 

para se garantir a transparência, a objetividade do julgamento das propostas e, principalmente, 

a competitividade. 

Ante o exposto, requer que seja admitida expressamente no edital a 

subcontratação dos serviços, de maneira clara e coerente, conforme as condições técnicas 

específicas do objeto de contratação, tornando possível atendimento do disposto no edital. 

b) DA DIVISÃO POR LOTES 

Está se licitando, através de um mesmo grupo a prestação de serviços de 

telecomunicação para 46 pontos de links de Internet via fibra óptica com diversas bandas 18 na 

zona urbana e 28 na zona rural. 

Não obstante, através do mesmo grupo busca-se licitar equipamentos e instalação 

do serviço. 

Porém, há que ser salientado que a contratação destes serviços através de um 

único lote não é o indicado no presente caso , sendo necessário serem licitados em lotes pois 

são pontos na zona urbana e pontos na zona rural onde a tecnologia solicitada (fibra óptica) não 

sendo possível em todas as localidades, visando a observância do princípio constitucional da 

isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

O princípio constitucional da isonomia implica na vedação de qualquer 

discriminação arbitrária, que gere desvalia de uns em proveito ou detrimento de outros. Sendo 

obrigatória que na busca pela proposta mais vantajosa seja concedido aos concorrentes as 

mesmas oportunidades. 

A seleção da proposta mais vantajosa, por sua vez, não está atrelada ao preço e 

deve ser entendido à luz das exigências constitucionais de economicidade e eficiência. Ou seja, 

deve-se sempre primar pela proposta que for capaz de gerar melhor resultados para a 

Administração Pública. 

Quanto ao desenvolvimento nacional sustentável, este visa possibilitar que o maior 

número de interessados participe dos certames e contrate com a administração pública. 

Sendo que, a licitação do objeto do certame como está retira do certame a 

competitividade e contraria os princípios acima citados na exata medida que impede que mais 

empresas participem do pregão. 

C) 
	

DA RELAÇÃO DE ENDEREÇOS 

O edital não especifica os endereços das unidades que serão atendidas, ou seja, a 

Departamento Jurídico 

Grupo Brisa net 

e-mail: juridcogrupobrisanet.com.br  
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empresa licitante precisa saber a localidade exata em que seus préstimos serão necessários, 
CETAÇQ 

COMISSÂO DE z
7  

para verificar se atende aquele determinado local, bem como os custos envolvidos para 

implementação em local inexplorado. 

Desta feita, restando nítido o descumprimento de preceito legal, faz-se necessária 

divulgação clara e precisa de todos os endereços, haja vista que a especificação do objeto da 

licitação em epígrafe de forma detalhada, endereços das unidades que serão atendidas e o prazo 

de instalação que não consta no edital, tendo em vista que os serviços a serem prestados 

demandam a utilização de alta tecnologia, podendo ocorrer circunstancias que impeçam uma 

rápida implantação do serviço e o prazo estipulado no edital é infirmo. 

A fim de se respeitar a razoabilidade do prazo para execução dos serviços, uma vez que 

devem ser consideradas possíveis ocorrências de não fornecimento dos acessos físicas 

necessários ao provimento do serviço e/ou demais fatos técnicos imprevisíveis e capazes de 

afetar a execução dos serviços a serem contratos, que muitas vezes independem da atuação 

exclusiva da futura contratada. 

Entretanto, não prever um prazo de no mínima constando no edital representa 

aumentar os riscos de penalidades para a particular quando da contratação dos serviços, assim 

como acarretar uma maior oneração para a Administração Pública sob a forma de repasse 

financeiro sob o preço, pois haveria um ônus muito grande a ser suportado pela futura 

contratada se considerado prazo tão ínfimo e impassível de se adimplir. 

Sem cogitar os sérios riscos de aplicação das demais penalidades contratuais, inclusive 

as decorrentes da hipótese de rescisão parcial ou total do contrato, cujo risco imensurável 

poderá afastar deste Certame as eventuais interessados. 

Essa alteração é necessária tendo em vista que a não estipulação de prazo pode ensejar 

a aplicação de penalidades injustas a Contratada, bem como a se destaca que o serviço a ser 

prestado envolve alta tecnologia, e por isso maior complexibilidade envolvendo diversos tipos 

de demandas tecnológicas, o que podem gerar pequenos atrasos na execução dos serviços. 

Por ser um Prazo mais justo e exequível ao particular, requer a inclusão no edital e seus 

anexos para que passe a constar o prazo de no mínimo 60 (noventa) dias para a Instalação dos 

serviços. 

IV. DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer-se: 

Departamento Jurídico 

Grupo Brisanet 

e-mail: juridco@grupobrisanet.com.br  
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VCoMISsÃO OE 

a) O recebimento, conhecimento e processamento da presente 

impugnação, dado que preenchidos os requisitos legais; 

b) Que seja dado provimento a presente impugnação, reformando os itens 

descritos acima referente ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.005/2022-

PE, de modo a permitir a participação, de forma isonõmica. 

c) Seja o edital, após a alteração, republicado, nos termos do art. 21, § 42, 

da Lei n2 8.666/93. 

d) Que seja disponibilizado por completo a relação de endereços e incluído 

o prazo de instalação dos serviços, e sua consequente republicação do 

certame .  

e) Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta 

impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se 

afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se 

iniciará. Tendo em vista que a sessão pública está designada para 

17/03/2022, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta 

impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos 

problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo 

processo licitatório ser considerado inválido, sustentados os equívocos no 

edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão 

pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos ora 

invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior 

juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

Nesses termos, 

Pede e espera deferimento. 

Pereiro/CE, 11 de março de 2022. 

BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5/A 

CNPJ sob o n2 04.601.397/0001-28 

Departamento Jurídico 

Grupo Brisanet 

e-mail: juridco@grupobrisanet.com.br  
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TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que tazem: HRiANE. 
SERVIÇOS DE TE:FcoMuNIc?\çÔEs S/A como OUTORGMTE e JOSIVAN FERNANr)- 	O 
DE QUEIROZ corno OUTORGADO. 

SAIA)1 quantos este público instrumento de procuração virem 
que a(os) 17 dia(s) do mês de maio do ano de 2021, nesta cidade de 
PEREIRO, Estado dc Ceará, neste cartório, perante mim Notária 
compareceu como OUTORGANTE ERISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 
(Matriz e Filiais), CNPJ n° 04.601.397-/0001-28, sed:Lada na R. 
CE-138, s/n, Trecho Pereiro-Ce, Divisa com RN, KM-.14, Brisa 1-K, 	- 
Portão "A" Prédio-02, Entrada-03, Térreo, na cidade de Pereiro 	Cr, 
CEP: 63.460-000, tendo como representante JOÃO PAUI..O ESTEVA, 
portador do RG n° 003.126.762 SSP/RN e do CPF n° 	89.877.103-7E, 
brasieiro, solteiro, empresário, residente na Cidade de Pereiro, 
Estado do Ceará, no Sítio LaQoa Nova, Zona Rural, CEP: 63.460-00C, 	°' 2 
reconhecidos como os próprios por mim Tabeiiá Titular de Notas pelos 
documentos originais a uim apresentados, bem como, reconheço a 
capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, 
do que dou fé. Pelo outorgante me oi dito que, por este p;'biior> 
instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui corno 
PROCURADOR JOS1VAN FERNANDES DE QUEIROZ, portador do R 	n° 	. 
97006008936 SSP/CE o do CPF n° 928.996.923-72, brasileiro, casado, 
Analista de Licitações, residente na Cidade de São Miguel, Estado do 
Rio Grande do Norte, na Rua Milton França, N°  16, 	Centro, CEP: 	O 

59.920 -- 000, a quem concede PODERES Amplos poderes de representação, 	 - 
em especial junto a REPARTiÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E o 
MUNICIPAIS, BEM COMO PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS 	9 
FÍSICAS, para praticar todos os atos necessários e convenientes na 
representação da OUTORGANTE em LICITAÇÕES PÚBLICAS, NAS MODALIDADES' 
DE CONCORRENCIA, TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE, PREGÃO PRESENCIAL 
OU ELETRÔNICO, CREDENCIAMENTO e REGISTRO DE PREÇOS, usando dos 
recursos legais, e acompanhando-os, podendo ainda cadastrar a ernpres 
outorgante em repartições públicas, retirar editais, solicita- 8 o  
declarações, informações, certidões e termos, fazer reclamações, 
impugnações e protestos, entregar habilitações e proposta de preçc 	 - 
de licitações, assinar propostas atas o declarações, contratos e 	 a 
aditivos, fazer acordos, assinar toda documentação necessária, US 

desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 
negociar preços, conceder descontos e demais condições, realizar 
pesquisas, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitações, praticar os demais atos pertinentes 
a CERTAMES LICITATÓRIOS, podendo ainda substabelecer para outrer 	8 
esses poderes, em parte ou no todo, estando ciente que qualquer abuso 
1a finalidade dessa procuração implica em revogação tácita imediata. 
bsta procuração tem o prazo de vigência pelo o período de 12 (doze) 	 O 

meses após a data de sua assinatura. E como assirr o disse do que dou 	-5 
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outorga, aceita e assina. As: JOÃO PAUTO ESTVAM. Eu JAKELINE MA-;A 
FREITAS, Tabeliã Titular de Notas, subscrevo 	 e assinc 
em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. 
fé. PEREIRO, 17 de maio de 2021. Está conforme o original. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

httpf/www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com 
atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013. a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e 
registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser 
verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
LT 	'nha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRISANET SERVICOS DE 
TEIWOMUNICACOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°. do Decreto n° 10.278/2020, que 
regulamentou o artigo 3°, inciso X. da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/201 2. a responsabilidade pelo processo de digitalização dos 
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 20-A, §7°. da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/05/2021 07:57:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 
10, 100  e seus §§ 10  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, 
poderá ser solicitado diretamente a empresa BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 114132005210708774364-1 a 114132005210708774364-2 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 6.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N°003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E 
PESSOA 

TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 

   

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 

lã 
s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall.  

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRISANET SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a 
este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, 
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de 
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 20-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/0212022 18:16:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedo bastos. not.br  Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e 
informe o Código de Autenticação Digital 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 114131802227870870204-1 
2Legislaçôes Vigentes: Lei Federal n°8.935/94. Lei Federal n° 10.406/2002. Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N°003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 
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QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

    

Processo n° 10.005/2022-PE 

Pregão Eletrônico n° 10.005/2022-PE 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

Impugnante: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SIA 

fifl  
vbr$ca "1 

¼\c3MI$sÂor,E / 

DA IMPUGNAÇÃO 

O Pregoeiro do Município de Quixadã—Ce vem responder ao Pedido 

de Impugnação ao Edital do certame retro epigrafado, apresentado pela 

empresa BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, nos termos 

da legislação vigente. 

Dos FATOS 

Insurge-se a impugnante em face do Edital do Pregão Eletrônico n° 

10.00512022-PE, alegando, em suma, que: a) haveria a necessidade de ser 

permitida a subcontratação de partes dos serviços; b) o tipo de julgamento 

deveria ser por lotes e não por preço global; e c) que haveria de constar do 

Termo de Referência a relação dos endereços onde deverão ser instalados os 

links de internet. 

Feitas as considerações iniciais, passa-se a análise de mérito 

pertinente. 

DA RESPOSTA 

De início, é mister ressaltar que nossos posicionamentos acostam-

se sempre aos Princípios basilares da Administração Pública, bem como no 

dever de buscar a proposta mais vantajosa, em conformidade com o disposto 

no art. 30, caput, da Lei de Licitações, in verbis: 

Ar?. 30  A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da irnpessoalldade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade 

Trav. Josk  Jorge, S/N 
Campo VeIhoç6907-010 - Quixadá-CE 
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administrativa, da vincula ção ao instrume 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que /heá 

são corre/atos. 

Nesse sentido, nossa análise e entendimento estão pautados nas 

normas pátrias a reger a atuação pública. 

Ademais, informamos que para melhor aclarar as situações postas, 

a presente resposta será dividida por tópicos. 

Rubrk2 
COWISSÃOC'E / / 

A) DA SUBCONTRATAÇÃO 

No que concerne ao ponto em questão, urge destacar que o objeto 

do presente certame é o fornecimento de /inks de internet por meio de fibra 

óptica, entendendo esta administração não ser pertinente à permissão de 

subcontratação, pelo que, sendo uma matéria de cunho discricionário, nos 

termos do art. 72 da Lei N° 8.666/93, não será permitida no caso em tablado, 

pois, sendo serviço que não envolve etapas de execução muitos diversas, a 

subcontratação se assemelharia à modalidade total, vedada pela legislação de 

regência. 

B) DA DIVISÃO DOS ITENS POR LOTE 

Alega a impugnante que o presente certame deveria ser julgado 

tendo como critério o menor preço por lote, aduzindo, para tanto, que o 

procedimento licitatório em epigrafe deveria ser dividido em dois lotes, um para 

a zona urbana e outro para a zona rural, e que em algumas localidades não 

seria possível o fornecimento de /ínk por meio de fibra óptica. 

Neste ínterim, o mérito do ato administrativo relaciona-se à 

discricionariedade (oportunidade e conveniência). 

Nesse sentido, temos em tela, um ato revestido de mérito 

administrativo. Quanto ao referido assunto, impera equacionar que é a 

liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei, ou seja, 

a legislação deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso 

Trav. JoskJorge, S!N 
Campo VeIho,S39Or010 - Quixadá-CE 
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concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre vária 

soluções possíveis, todas, porém, válidas perante o direito. 

Quanto ao mérito do ato administrativo, assim leciona o insigne 

Prof. HelIy Lopes Meireles: 

"O mérito do ato administrativo Consubstancia-se, 

portanto, na valoração dos motivos e na escolha do 

objeto do ato, feitas pela Administração incumbida 

de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a 

realizar. Daí a exata afirmativa de Seabra Fagundes 

de que 'o merecimento é aspecto pertinente apenas 

aos atos administrativos praticados no exercício de 

competência discricionária".' 

ccw.t55Â0 C'E 

Sobre o tema Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que: 

"mérito é o campo de liberdade suposto na lei que, 

efetivamente, venha a remanescer no caso concreto, 

para que o administrador, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, se decida entre duas 

ou mais soluções admissível perante ele, tendo em 

vista o exato atendimento da finalidade legal, dada a 

impossibilidade de ser objetivamente reconhecida 

qual delas seria a única adequada. ,2 

Em consulta ao setor competente pela análise do alegado, fora 

emitida a seguinte manifestação: 

Quanto a divisão por lotes em zona urbana e rural 

não é viável para a administração tendo em vista a 

especificidade do objeto, gerenciamento do contrato 

e logística de execução dos serviços. Quanto aos 

Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Malheiros, 2003. 
2 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros. 
2005,pg.38. 

Trav. rséZr9e S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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pontos do interior que não possuem fibra óti 

poderá ser colocada internet via rádio. 

Sobre a divisão do objeto em lotes, o art. 20. inciso II, §10, da Lei n° 

8.666/93, assim determina: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se 

referem os incisos 1 a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da contratação: 

Ir...] 

II- para compras e serviços não referidos no inciso 

anterior.- 

U] 

nterior:

Ir...] 

§ 10  As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente 

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no 

mercado e à ampliação da competitividade sem 

perda da economia de escala. 

Portanto, conforme reproduzido no ai. 2, inciso II, §1°, da Lei n° 

8.666/93, a divisão do objeto apenas se faz necessária quando técnica e 

economicamente viável, o que, no caso em análise, não se observa, fazendo-

se mais vantajoso para o atendimento do interesse público a manutenção de 

lote único. 

Ademais, apesar de entendermos pela improcedência da 

impugnação apresentada no que se refere à divisão do objeto ora licitado em 

lotes, identifica-se, em reanálise da matéria, que, de fato, para algumas 

localidades não seria possível o atendimento da demanda pública por meio do 

fornecimento de link de internet por fibra óptica, pelo que, em exercício do 

poder-dever de autotutela, o município entende por alterar de oficio as 

Trav. J,sé-4Zoe S/N 
Campo Velho, €3907-010 - Quixadá-CE 
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especificações do objeto, informando, ainda, na presente 

revogado o certame para que sejam procedidos os ajustes 

C) DOS ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 

resposta, que 
FK._._..._ 

pertinentes. 	( ' 
COM;SSADDE 1 

'%.C1TAÇYO 

No que concerne ao alegado quanto à necessidade de fornecimento 

dos endereços completos dos locais onde serão instalados os Iinks de internet, 

há que se destacar que as unidades que serão atendidas constam do termo de 

referência, bem como que, apesar de considerarmos suficientemente descritos 

os locais da prestação do serviço, os endereços completos dos referidos locais 

já foram disponibilizados no site do Portal de Licitações quando da resposta 

aos esclarecimentos solicitados por empresa interessada em participar do 

presente certame. 

Portanto, levando em consideração a manifestação exarada, não há 

que proceder o pedido formulado. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, esta Equipe de Pregão resolve julgar 

IMPROCEDENTE a presente impugnação. 

Ademais, com fito de adequar o serviço a ser contratado com a 

realidade de infraestrutura do município de Quixadá/CE, informamos que a 

presente licitação será revogada com fulcro no art. 49 da Lei n° 8.666/93, a fim 

de que sejam adequados os itens constantes do Termo de Referência, 

possibilitando o fornecimento dos Jinks de intemet via rádio nas localidades em 

que não forem possíveis o fornecimento via fibra óptica. 

I

Sàsnde Pai 

egoeiro Oficial 

Quixadá - CE, 15 de março de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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COMISSÃO DE 

BLL COMPRAS 
Processo 10.005/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXADÁ - CE 

Requerimento 

Criado 
Texto 

em 

Arq. 
Endereço 

esci. 

04/03/2022 Prezados solicitamos os endereços completos dos tocais que serão atendidos pelo objeto da licitaçâo, para que possamos realizar 
	

Não há arquivo 

16:29 	viabilidade técnica e uma melhor etaboraçtio da proposta. 	 anexado. 

Resposta 

Criado em Texto 
	

Arq. resp. 	 Endereço 

09/03/2022 SEGUE RESPOSTA AO PEDIDO DE 
	

RESPOSTA AO PEDIDO DE 	httos:í/lariceeietroriico.blob.core.windows.net/impeaçhmeritariswers/c4699d  

11:42 	ESCLARECIMENTO EM ANEXO 
	

ESCLARECI M ENTO.pdf 	 030I47464790083f8cd55cc93f.pf  

Requerimento 

Criado em 	Texto 

11/03/2022 Prezados, no edital e seus anexos no foi possível identificar realmente qual o tipo de serviço a ser contratado, e 

1í: 12 	Banda Larga ou IP dedicado? 

DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LIDA - 41644220000135 

Arq. esci, 	Endereço 

Não há arquivo anexado. 

lrcitacoesdb3@db3telecom.com.br  / (85) 

3198-3040 

Resposta 

Criado em 	 Texto 
	

Arq. resp. 	 Endereço 

Não fia arquivo anexado. 
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Ao Setor de Licitações e Contratos 

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento 

Quixadá-CE., 14 de março de 2022. 

Rub 

COMISSÃO DE 

N4?AÇ   

Em resposta ao pedido de esclarecimento, vimos por meio deste informar que os itens 

referente ao edital de licitação n 10.0095/2022 PE, estão classificados tanto como banda larga 

como link dedicado, ficando assim a sua distribuição: 

Itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1O,11,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 e 46, todos 

ficarão como link dedicado; e os 

Itens 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 e 31, todos como 

banda larga. 

Atenciosamente, 

1..ADY DIANA ARRUDA MOTA 

Secretária de Saúde 

Secretaria de Saúde - Rua Dr. Rui Maia, 748 Centro Quixadá - CE 

CNPJ n9: 23.444.748/0001-89 
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TERMO DE REVOGAÇÃO 

O Secretário Executivo da Secretaria da Saúde do Município de 
Quixadá/Ce, no uso de suas atribuições legais, resolve REVOGAR em todos os 
seus termos, tendo em vista a necessidade de alterações nas especificações 
dos itens licitados, o processo licitatório de Pregão Eletrônico n° 10.005/2022-
PE, cujo objeto é a Contratação de serviços de internet via fibra óptica com 
equipamento em regime de comodato, destinado à manutenção de diversos 
estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de 
Quixadá-Ce. 

Quixadá-Ce, em 16 de março de 2022. 

F ancisco Glaube de $9áza Alves 
Secretário Execu'flvo da 

Secretaria da Saúde 

Trav. José Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO TERMO DE REVOGAÇÃO 

Certificamos que o Termo de Revogação referente ao Processo Licitatório de 
Pregão Eletrônico n° 10.005/2022-PE, cujo objeto trata da Contratação de 
serviços de Internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 16 
de março de 2022, rio flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 16 de março de 2022. 

deSa Francisco Gla 
Secretário  Executivo da 
Secretaria da Saúde 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE 


