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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
Processo nº 1.30.001.001640/2008-06 
Referência: Pregão n.º 01/2010 
Assunto: Impugnação aos Termos do Edital. 
  

 

DECISÃO 

 

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa EMBRATEL – 
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A referente ao Pregão Eletrônico n.º 01/2010, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado destinado ao uso público em geral – STFC nas modalidades Local e Longa 
Distância Nacional e Internacional para as ligações originadas na sede da Procuradoria 
da República no Estado do Rio de Janeiro (PRRJ) e STFC local - LINK E1, nas modalidades 
fixo para fixo e fixo para móvel, inclusos os serviços de instalação e configuração dos 
links, assim como para atender também as mesmas necessidades e características das 
sedes da Procuradoria da República nos Municípios. 

 

I – DA ALEGAÇÃO 

A impugnante diz e requer ao pregoeiro: 

(...) 

“3. O objeto da contratação da licitação em tela é a prestação de Serviços de 
Telecomunicações. Porém, tendo em vista o critério de julgamento de menor preço global, 
solicita-se o desmembramento do objeto, quando, no interesse da maior competição, 
deveriam ter sido separados todos os tipos de serviços, havendo lotes separados para cada 
modalidade de serviço, equipamentos e especialmente para o fornecimento de Feixe`s E1. 

4. Assim, o Edital, na forma em que se encontra, frustra o caráter 
competitivo que dá a razão da existência de um procedimento licitatório, quando existe a 
ampla possibilidade de os mesmos serviços serem prestados por diversas empresas de 
telecomunicações. 

5. Portanto, para que seja viável a participação concreta no certame de um 
maior número de interessados, o que evidentemente fará com que o mesmo alcance um 
maior grau de competitividade, possibilitando uma contratação mais vantajosa para a 
instituição, é necessário que a r. Comissão separe todos os itens a serem licitados, de forma a 
não alijar peremptoriamente qualquer um dos interessados em participar do procedimento 
licitatório, quando no interesse da maior competição deveriam ter sido separadas todas as 
modalidades de serviço. 

6. Desta forma, para haver a ampla competição, a contratação deverá ser 
em lotes distintos para a prestação dos serviços, e não da forma em que está posta.” 

(...) 
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“26. Considerando os dispositivos legais e constitucionais sobre a matéria, não 
pode haver procedimento seletivo que fira o princípio da legalidade, ou com cláusulas do 
instrumento convocatório que afastem eventuais proponentes ou os desnivelem no 
julgamento, conforme preceitua o art. 3º, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

27. Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida que garantirá a 
legalidade da licitação, possibilitando à Administração selecionar a proposta mais vantajosa 
para cada um dos serviços contratados, assim como manter a legalidade do certame e do 
futuro contrato administrativo, através da correção das incoerências aqui apontadas. 

28. Ante o exposto, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo da 
licitação, bem como a aplicação dos princípios da legalidade e da justa competição, requer a 
alteração do edital nos termos propostos acima. Ainda, na hipótese deste i. Pregoeiro não 
acolher as presentes razões, digne-se a recebê-las com efeitos de impugnação aos termos do 
edital, de acordo com o disposto na legislação vigente”.  

 

II – DA ADMISSIBILIDADE 

Registre-se que a interessada afirmou que postou sua impugnação da forma 
prescrita no item 10.1 do Edital, ao endereço eletrônico cpl@prrj.mpf.gov.br, em 
26/10/2010, às 20:25 horas. No entanto, em busca realizada em nosso correio eletrônico do 
Groupwise, não foi encontrada tal mensagem, tendo só chegado até este Pregoeiro, de fato, em 
28/01/2010, às 15:23, isto é, INTEMPESTIVAMENTE. 

 

III – DA DECISÃO 

É fato corrente que, nesta Procuradoria da República no Estado do Rio de 
Janeiro, no concernente às licitações, mesmo impugnações/recurso apresentados 
intempestivamente são devidamente analisados, no intuito de apresentarmos a mais 
transparente forma de tratar a coisa pública. 

No entanto, a licitação em tela, o Pregão Eletrônico nº 01/2010, ocorreu neste 
dia 29/01/2010, tendo sido considerado FRACASSADO, pois a única empresa participante não é 
do ramo de telefonia, tendo cadastrado uma proposta equivocada, que valia para outra 
licitação, do ramo de “publicidade”. 

Desta forma, como o resultado da licitação já se deu, sendo brevemente 
homologado, e como a impugnação se deu de forma intempestiva, deixo de analisá-lo 
pormenorizadamente, considerando o pedido prejudicado por falta de objeto. 

 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2010. 

 
Giorgio Regis Moreira Xenofonte 

Pregoeiro 


