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COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS) 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

DO PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 005/2020 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
CONSTANTES NO PRESENTE PROCESSO. 
 

IMPUGNANTE: EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA 

 

I. DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

Trata-se de impugnação do edital do procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico sob o nº 005/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação dos serviços de SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, apresentada, 

tempestivamente, pela empresa EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA. 

A impugnante requer o deferimento da impugnação contemplando as seguintes 

modificações no Edital e em seus anexos: 

1. A impugnante alega que em seu Edital PE Nº 005/2020, no item 9 do Termo de 

Referência, a POTIGÁS menciona o prazo estipulado para pagamento e responsabilidade da 

contratada quanto à emissão e veracidade da nota fiscal, todavia tais itens são omissos quanto à 

responsabilidade por parte da contratante em relação ao reajuste do pagamento em caso de 

atraso sem que a contratada tenha dado causa. Desta forma, a impugnante comprende que caso 

ocorra atraso de pagamento pelos serviços prestados, cabe à Administração realizar correção 

monetária dos valores devidos com a incidência de juros moratórios os quais, caso não sejam 

especificados no contrato, devem ser legalmente estipulados; 

2. Em sua impugnação, a licitante relata que não consta no Edital informação referente 

ao Índice de reajuste contratual utilizado pela administração após o transcurso dos 36 (Trinta e 

Seis) meses de vigência, conforme consta no Art.198 do Regulamento de Licitações e contratos 

da POTIGÁS, e alega que nos casos em que a execução do contrato ultrapasse a vigência 
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estipulada é necessário que se adote um índice de reajuste do valor contratual, bem como que 

esta previsão esteja prevista de forma clara no Instrumento Convocatório; 

3. Em sua impugnação, a licitante solicita ainda o esclarecimento sobre se está correto o 

entendimento de que a prorrogação a que se refere a CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA da 

minuta de contrato poderá ser estendida até o prazo máximo de 5 (cinco) anos, como consta no 

artigo 186 do Regulamento de Licitações e contratos da POTIGÁS. 

Desta forma, a licitante requer que seja dado provimento à presente impugnação como 

tempestiva; que seja incluído no Edital o índice de reajuste do pagamento em caso de mora 

dada por culpa exclusiva da contratante como previsto no artigo 197 do Regulamento de 

Licitações e contratos da POTIGÁS; que seja incluído o índice de reajuste por prorrogação do 

contrato como previsto no artigo 198 do Regulamento de Licitações e contratos da POTIGÁS;  e 

requer que o esclarecimento sobre prorrogação de vigência seja respondido. 

 

II. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

Nos termos do disposto no art. 16 do Decreto Estadual nº 20.103/2007 e no item 5.2 do 

Edital, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do ato convocatório do pregão na forma 

eletrônica até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.  

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via email 

pregao@potigas.com.br, no dia 05/06/2020 às 16h03min, e, considerando que a abertura da 

sessão pública do pregão está agendada para o dia 10/06/2020, a presente Impugnação 

apresenta-se tempestiva. 

 

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO: 

Inicialmente cabe reforçar que o referido Edital observa os termos da Lei Federal n° 

10.520, de 17 de Julho de 2002, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei 

Complementar nº 123/2006, do Decreto Estadual n° 20.103, de 19 de Outubro de 2007, do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da POTIGÁS, e das demais normas 

específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente no seu Edital, bem como 

pelas condições estabelecidas no referido EDITAL e seus anexos. 
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As especificações descritas no Termo de Referência não prejudicam o caráter 

competitivo do certame, mas servem, isto sim, para estabelecer critérios mínimos para o 

adequado cumprimento do contrato, sem o qual a Administração estaria à mercê de empresas 

que não reúnem a necessária qualificação para a garantia do objeto. 

Para análise do pleito apresentado pela IMPUGNANTE, procedeu-se consulta à área 

solicitante, responsável pela elaboração do Termo de Referência objeto deste certame, para que 

apresentasse as justificativas que motivaram a solicitação para a retificação do Edital, ora 

questionada pela IMPUGNANTE e, a partir desse parecer, para que se fundamentasse a decisão 

quanto ao pedido de impugnação. Verifica-se um total de 03 (três) pontos levantados no pedido 

de impugnação ora analisado, sobre o qual passo a decidir: 

1. Relativamente ao pedido de alteração dos termos do edital quanto à responsabilidade 

por parte da contratante em relação ao reajuste do pagamento em caso de atraso sem que a 

contratada tenha dado causa, verificamos que o Termo de Referência é omisso em relação a 

multa e juros de mora em virtude de atraso de pagamento por parte da POTIGÁS. Portanto, 

acataremos o pedido e retificaremos o termo de referência com a inclusão dos itens pertinentes, 

conforme redação a seguir:  

“O não pagamento dos documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, 

sem justificativa, até a data do vencimento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 

para tal, e esta não acate a justificativa da CONTRATANTE, sujeitará esta última, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ao pagamento do 

débito vencido, acrescido dos respectivos encargos financeiros, calculados levando-se em 

consideração MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) e JUROS DE MORA DIÁRIOS de 

0,20% (dois décimos por cento), até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

parcela paga em atraso. 

O pagamento efetuado pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas 

obrigações e responsabilidades assumidas.”  

2. Relativamente ao pedido de alteração dos termos do edital quanto ao índice de 

reajuste contratual utilizado pela administração após o transcurso dos 36 (trinta e seis) meses de 

vigência, verificamos que o Termo de Referência está incorreto em relação aos reajustes durante 

o período de vigência contratual. Portanto, acataremos o pedido e retificaremos o termo de 

referência com a inclusão dos itens pertinentes, conforme redação a seguir:  
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“Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da assinatura do Contrato. Após esse período, a CONTRATADA fará jus ao 

reajuste dos preços contratados, observado o período estipulado acima, pela variação 

verificada no Índice Geral de Preços no Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas, ou por outro que venha a substituí-lo. Após a aplicação do reajuste nos termos deste 

documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual vigerá e passará a ser praticado, pelo 

próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a 

vigência deste CONTRATO. O fator final de reajustamento deverá ser aplicado com 4 (quatro) 

casas decimais, sem arredondamento.”  

3. O entendimento da licitante está correto sobre a possibilidade de prorrogação a que 

se refere a CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA da minuta de contrato até o prazo máximo de 5 

(cinco) anos, a critério da CONTRATANTE. O reajuste a ser aplicado em uma possível prorrogação 

do Contrato deve ser o mesmo aplicado para o reajuste anual, conforme indicado no item 2. 

 

IV. DA DECISÃO: 

Diante do exposto, entendemos pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, e 

procederemos às alterações do Edital do Pregão Eletrônico PE nº 005/2020 e seus anexos, o qual 

será republicado com nova data de abertura da sessão pública. 

 

Natal/RN, 09 de junho de 2020.  
    

_______________________________________ 

Igor Felipe dos Santos 

Pregoeiro 

 


