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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 alega que em seu Edital PE Nº 005/2020 a POTIGÁS licita o objeto em 02 

(dois) grupos, sendo que no grupo 1 estariam englobados produtos distintos, quais sejam: Banco 

de dados X Pacote Office 365, por isso a forma de julgamento englobando os 3 serviços no lote 1 

restringe a participação de várias empresas, uma vez que são necessárias licenças de produtos 

diferentes e não são todos os fornecedores que trabalham com todas essas licenças. 

Tendo em vista que o objetivo da Administração no processo licitatório é proporcionar 

aos licitantes a ampla competitividade para obtenção da proposta mais vantajosa, a impugnante 

solicita que seja modificada a forma de julgamento, e a avaliação da proposta seja por menor 

preço por item separando-os por serviço, em conformidade com a Súmula nº 247 do TCU. 

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

tempestiva e que seja alterado o critério de julgamento da forma global para o lote 1, separando 

os serviços de Office 365 e migração e o serviço de licença de banco de dados em conformidade 

com a Súmula 247 do TCU. 
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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 17h56min, 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. 

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. Apresentam-se abaixo as considerações da Gerência de 

Tecnologia da Informação da POTIGÁS quanto ao ponto levantado pela impugnante: 

“Entendemos que a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência 

técnica, por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, 

bem como maior eficiência na gestão contratual. Ademais, ressaltamos que ao agregar o 

quantitativo de recursos dentro de LOTES, conseguem-se maiores vantagens nos preços em 
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relação à compra segmentada, pois há um montante maior de produtos a serem adquiridos em 

determinado fabricante, atendendo o princípio da razoabilidade e da economicidade para a 

Administração.” 

Assim, plenamente convictos de que os termos do Edital em questão contemplam a 

ampla participação dos fornecedores por meio deste processo, e que não há razões para a 

alteração do Edital, a citada gerência sugere que a impugnação em causa não seja acatada. 

 

IV. DA DECISÃO: 

Diante do exposto, entendemos pela IMPROCEDÊNCIA da presente impugnação, haja 

vista as justificativas técnicas, de maneira a manter íntegras as disposições do Edital do Pregão 

Eletrônico - PE Nº 005/2020 e seus anexos. 

 

Natal/RN, 09 de junho de 2020.  
    

_______________________________________ 

Igor Felipe dos Santos 

Pregoeiro 

 


