A
AUTORIDADE SUPERIOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IOERJ
C/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2022
Processo SEI n.º 150015/000517/2021
SOUZA BRUNO & MOUTINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrado na OAB/RJ sob
o nº 027865/2015, inscrita no CNPJ sob o nº 23.918.497/0001-27, com sede na Rua Dezenove
de Fevereiro, nº 188 / Sl 101, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22280-030, neste ato
representada por seu Sócio-Administrador Carlos Fernando Moutinho, advogado, inscrito na
OAB/RJ sob o nº 156.994, vem, conforme determina o art. 164 da lei 14133/2021 e no prazo
previsto no item 1.6 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 003/2022, pelas razões que passa a expor:

DA TEMPESTIVIDADE

Na forma do item 1.6 do Edital, o prazo para impugnação se encerra 02 (dois) dias úteis
antes da data designada para a abertura da sessão pública. Considerando-se que tal evento
ocorrerá aos 20/04/2022, tempestiva a impugnação por apresentada na presente data.

DA LEGITIMIDADE
Conforme previsto no art. 164 da Lei Federal n.º 14133/2021 e o art. 24 do Decreto n.º
10024/2019, qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitação, vejamos:
Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital
de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar
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o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do
certame. (grifo nosso).
Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do
pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
(grifo nosso)
DOS FATOS
A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro – IOERJ, tornou público para
conhecimento do interessados Edital de Pregão Eletrônico n.º 003/2021, objetivando a
contratação de empresa especializada em serviços de apoio na área de gestão documental,
compreendendo as etapas de preparação, remontagem, inventário de documentos em
diversos suportes e formatos, indexação, arquivamento e desarquivamento de caixas
contendo documentos, inspeção, conversão, licenciamento de software de gerenciamento de
custódia de documentos físicos, licenciamento de software de gerenciamento eletrônico de
documentos nas instalações da IOERJ, ou externamente no ambiente do órgão detentor dos
documentos a serem digitalizados, tudo conforme as quantidades e especificações contidas
no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital e Proposta Detalhe (ANEXO II).
Conforme previsto no referido Edital, o pregão será realizado no dia 20 de abril de 2022 no
site do www.licitacoes.caixa.gov.br, ocasião em que os licitantes deverão apresentar suas
propostas, que serão processadas e julgadas conforme estabelecido no Ato convocatório,
tomando por critério o menor preço por lote.
Contudo, compulsando o Edital em epigrafe, pode-se perceber a ilegalidade na
exigência da desclassificação da proposta que apresentarem valor unitário do item acima do
valor máximo admitido, sendo que o valor máximo é sigiloso, conforme abaixo transcrito:
5.4 O limite máximo total admitido foi fixado conforme informado
nos doc.(s) SEI-RJ nº (IOERJ/SERVMAA 28565097) doc. SEI-RJ nº
(IOERJ/DIRA 29391621) e o limite máximo admitido por item foi
fixado na planilha contida no doc. SEI-RJ 28564499.
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5.5 Serão desclassificadas as proposta que apresentarem preços
acima do valor máximo admitido ou preços inexequíveis.
5.6 A regra do item 5.5 aplica-se ao valor unitário para evitar
sobrepreço no presente certame.
Ora, como o licitante vai acertar o valor máximo de 21 itens, se o valor é sigiloso?!?!
Parece até que está participando de um sorteio da “mega sena” ao invés de uma licitação
pública, que busca o melhor preço.
Sendo assim, para afastar essa ilegalidade que vicia o edital, será necessário a alteração e
republicação.
DA CLAUSULA E CONDIÇÃO DO EDITAL QUE FRUSTA A PARTICIPAÇÃO E O SUCESSO DO
CERTAME
No Edital mencionado em epigrafe prevê a desclassificação da proposta que
apresentarem valor unitário do item acima do valor máximo admitido, sendo que o valor
máximo é sigiloso. Essa premissa dificulta e até inviabiliza a participação dos licitantes, bem
como sucesso do certame.
A IOERJ publicou anteriormente o Edital do pregão eletrônico n.º 005/2021, com o
mesmo objeto do edital atual, que foi realizado no dia 5 de novembro de 2021. Ocorre que
nesse edital também previa a desclassificação das empresas que apresentassem valor unitário
do item acima do valor máximo admitido e o certame restou fracassado, conforme previsto
na ata de realização do Pregão, abaixo transcrita:
“As empresas DATAVIX INFORMÁTICA LTDA- EPP, DIGIDOX
MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA,
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA E POSITIVA RIO LOCAÇÕES LTDA
forma desclassificadas por descumprirem os itens 5.3 e item 5.5 c/c
item 5.6 do Edital, já que as propostas apresentavam preços unitários
acima do limite máximo estabelecido por item conforme descrito na
tabela 1 acima descrita.
(...)
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“O Pregoeiro, de acordo com o que preceituam as Leis Federais n.º
13.303/2016 e n.º 10.520/2002, no uso de suas atribuições declarou
o Pregão n.º 005/2021, FRACASSADO, motivado pela
desclassificação das empresas credenciadas que apresentaram
propostas no presente certame. Assim, o certame não obteve êxito
e não pode seguir sua via habitual disposta em lei.”
O fracasso da licitação anterior deixa claro que a exigência frustra a participação dos
licitantes e gera o insucesso do Certame.
Ainda assim, foi publicado o novo edital (PE n.º 003/2022) com a mesma premissa, ou
seja, tal imposição pode gerar outro Pregão fracassado.
Tal conduta viola princípios jurídicos como a competitividade, a economicidade e a
eficiência. Sem contar ainda que compromete o objetivo da seleção da proposta mais
vantajosa, conforme previsto no art. 11, inc. I, da Lei nº 14.133/2021
Logo, não é razoável que se desclassifique participantes antes da fase de lances por
oferta de valor acima do preço de referência estimado pela Administração em orçamento
feito na fase interna da licitação.
Ademais, já houve decisão do Tribunal de Contas da União desfavorável à desclassificação de
proponentes anteriormente à fase de lances por valor superior ao estimado para a disputa,
conforme as decisões abaixo:
Acórdão 934/2007 – Primeira Câmara
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS
ANTES DA FASE DE LANCES. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE
DO CERTAME. PROCEDÊNCIA PARCIAL. Com vistas a ampliar a
competitividade do certame e em cumprimento ao art. 25 do
Decreto n. 5.450/2005, a fase de lances, no pregão eletrônico,
deve anteceder o exame das propostas no tocante à
compatibilidade entre o preço ofertado e o valor estimado, pelo
órgão licitante, para a contratação em tela. (grifo nosso)
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Acórdão 2131/2016 – Plenário
REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS
DE IMPRESSÃO CORPORATIVA. I) DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
DE LICITANTES, ANTES DA FASE DE LANCES, EM RAZÃO DA
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS SUPERIORES AO ORÇAMENTO.
RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. II) AVALIAÇÃO, EM SEDE DE CONTROLE
EXTERNO, DA ECONOMICIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
EXCLUSÃO DE COTAÇÕES EXCESSIVAS DO RESULTADO DA
PESQUISA DE PREÇOS. PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
VENCEDORA 30% INFERIOR À MÉDIA DO ORÇAMENTO
AJUSTADO. EXCESSO DE PREÇOS UNITÁRIOS RESTRITO A
PARCELA POUCO EXPRESSIVA DA CONTRAÇÃO. CIÊNCIA AO
ÓRGÃO LICITANTE DAS IRREGULARIDADES DETECTADAS.
DETERMINAÇÕES. (grifo nosso)
A premissa do valor máximo admitido pode ser aceitável mas somente após o
encerramento dos lances, conforme previsto no § 2º do art. 15 do Decreto n.º1024/2019,
abaixo transcrito:
Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a
contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá
caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor
máximo aceitável para a contratação será tornado público
apenas e imediatamente após o encerramento do envio de
lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos
quantitativos e das demais informações necessárias à
elaboração das propostas.
Da Pertinência do Efeito Suspensivo
Do deslinde da presente impugnação depende o sucesso do procedimento licitatório.
Em outras palavras, se levado a cabo e, posteriormente, for reconhecida a procedência da
irresignação, terá havido prejuízo para a Administração, pois atos em que se podia antever a
nulidade tiveram segmento desnecessariamente.
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O julgamento procedente implica necessária modificação no texto do instrumento
convocatório para dele retirar-se a vedação indevida e, consequentemente, leva à sua
republicação.
A atribuição do efeito suspensivo é, desta forma, benéfica à Administração pois evita que, por
exemplo, a sessão de lances do pregão eletrônico seja levada a cabo com a exclusão do
Impugnante, para, posteriormente, precisar ser refeita.

DO REQUERIMENTO
Por tudo o que expos, REQUER o Impugnante que seja:
1. A presente impugnação recebida com efeito suspensivo em conformidade com o
permissivo do Art. 24, § 2º do Decreto 10.024/2019
2. A presente impugnação julgada procedente, no prazo de 2 (dois) dias úteis
estabelecido no Art. 24, § 1º do Decreto 10.024/2019, com a retirada dos itens 5.4, 5.5
e 5.6 do Edital
3. O Edital, já em sua forma retificada, republicado, com a consequente fixação de nova
data para o certame.

Termos em que,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022.
VANIA SILVA DE SOUZA
BRUNO
2022.04.14 18:23:47 -03'00'

VANIA SILVA DE SOUZA BRUNO
ADVOGADA
183.951 OAB/RJ
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