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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA (TJRO) 
  
 
 
 
 
 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2010 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADDED COMPUTER & TELEPHON Y COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.989.599/0001-26, situada na Av. Liberdade, nº 937/947, bairro 
Liberdade na cidade de São Paulo, SP, exercendo seu direito de petição, assegurado na alínea “a”, XXXIV 
do artigo 5º da Constituição Federal, c/c arts. 41, §§ da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto nº 3.555, de 8 
de agosto de 2000 e item 12do instrumento convocatório, vem, tempestivamente perante V. Sa., apresentar 

 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

  
pelas razões a seguir articuladas. 
 I – DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO E DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
   Ressalte-se da absoluta tempestividade da presente impugnação, restando 
devidamente cumprido o aspecto temporal previsto no item 12, abaixo transcrito. 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 
12.1. As impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas 
por qualquer pessoa, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, dirigidas ao Pregoeiro, por meio do e-
mail licitacoes@tjro.jus.br, por meio do fax n. (0xx69) 3217-1372 ou 
entregues na sala do Departamento de Compras (DEC/TJRO), situada 
na Rua José Camacho n. 585, Sala 201, 2o andar, Bairro Olaria, 
Porto Velho/RO, CEP 76801-330. 
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Preliminarmente, sobre o direito constitucional de petição, permita-se 
transcrever ensinamento do professor José Afonso da Silva, em sua obra “Direito Constitucional 
Positivo”, ed. 1.989, pág. 382: 

 
“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído 
de eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de 
pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-
la com a devida motivação”. 
 
 
Assim, requer a Peticionária, em primeiro plano, que as razões aqui 

formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas, que haja uma decisão motivada sobre o 
pedido formulado. 

 
 
Deve ser considerado que a Empresa Signatária participa ativamente 

da grande maioria dos certames licitatórios em todo o território nacional, com o objetivo de proporcionar o 
negócio mais vantajoso à Administração Pública nas licitações em que é declarada vencedora. 

 
 
Imprescindível salientar que a Added é uma empresa 100% brasileira, 

atuando no país desde 2000 nos mercados de Informática, Telecomunicações e Serviços, tendo como 
missão buscar competitividade de forma legal e sólida nos mercados em que atua, traduzindo-se na 
melhoria contínua da qualidade de serviços e produtos, além do comprometimento com a satisfação dos 
clientes, colaboradores e fornecedores. 

 
 

II - DOS FATOS 
 
 
1. Esse I. Órgão publicou edital de licitação, modalidade de Pregão 

Eletrônico, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de produtos de informática para a 
rede de dados do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sendo regida pelas Leis Federais n. 8.666/93, 
n. 10.520/02 e Lei Complementar n. 123/06, pelo Decreto Estadual n. 10.898/04, bem como pelas 
Resoluções do TJRO n. 006/2003-PR e 027/2004-PR, publicadas nos Diários da Justiça/RO n. 057, de 
26/03/2003, e n. 238, de 23/12/2004, suas respectivas alterações e demais legislações pertinentes, segundo 
as condições e especificações do Edital e seus Anexos. 

 
 
2. Entende a Impugnante que o exigido pelo instrumento convocatório 

não está em conformidade com os ditames da legislação que rege as licitações. 
 
 

III - DA NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO EDITAL  
 
 
3. Prevê o Anexo IX:  
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“Item 6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA 
Subitem 6.1. A Habilitação quanto a qualificação técnica será 
comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 
c) Declaração de visita técnica ao edifício-sede do Tribunal, situado 
na Rua José Camacho, n. 585, Bairro Olaria, nesta capital, a ser 
obtida junto à Coordenadoria de Informática (COINF/TJRO). A 
visita técnica deverá ser feita por profissional de nível superior 
habilitado e certificado pelo fabricante na linha dos produtos 
ofertados, pertencente ao quadro da empresa licitante, até 2 (dois) 
dias úteis antes da data marcada para a realização da abertura das 
propostas. A visita técnica deverá ser agendada junto à 
Coordenadoria de Informática do TJRO, localizada no referido 
edifício-sede, ou pelos telefones (69) 3217-1103 /1200;”   
 
 
4. No entanto, padece de ilegalidade o dispositivo retro citado, 

devendo ser de plano acatada a presente impugnação, modificando-se o texto do Edital. Isto, pois, sem 
prolixidade: A vistoria prévia é facultativa, devido ao fato de que a mesma é um direito do licitante e não 
sua obrigação, amparado pela razoabilidade e isonomia entre os licitantes, conforme se depreende do 
trecho do voto do Ministro Relator do Acórdão 409/2006 – Plenário, a saber: 

 
"(...) as empresas que exercerem o direito de vistoria disporão de 
condições muito superiores para quantificação do valor do serviço, 
mas deve ficar à escolha da interessada decidir se prefere arcar com o 
ônus de tal operação ou assumir os riscos de uma avaliação menos 
acurada. O direito à opção é mais relevante no caso de empresas não 
localizadas em Brasília, para as quais os custos envolvidos em uma 
vistoria in loco podem ser significativos em relação ao total do 
serviço. (...) Em todo caso, a empresa que decidir não realizar a 
vistoria e eventualmente, subestimar sua proposta estará incorrendo 
em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo 
contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação 
assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar". 
(Grifos nossos) 
 
 

IV - DO DIREITO – A VISITA TÉCNICA É UM DIREITO E NÃO UM DEVER 
 
 
5. A manutenção da exigência da visita técnica para habilitação da 

empresa arrematante no instrumento convocatório afronta a determinação contida no art. 3º, I, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93, que assim dispõe: 

 
“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
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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 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 
 I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato;” (grifos nossos) 
 
 
 6. Como se não bastasse, a competitividade é exigência contida no art. 

37, XXI, da Constituição Federal, que assim determina: 
 
“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
(...)  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” (original sem grifos) 
 
 
7. Já se pronunciou o E. Tribunal de Contas da União, em decisões a 

esse respeito, firmando jurisprudência inibindo que os órgãos e entidades restrinjam o caráter competitivo 
da licitação, conforme publicação extraída do Boletim de Licitações e Contratos, de Agosto/95, Editora 
NDJ.pág. 396: 

 
“O Tribunal Pleno, na Sessão de 12.12.91, processo TC-016.740/91-2, 
de relatoria do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, determinou 
ao órgão competente do Ministério da Saúde, responsável pelo 
Projeto Minha Gente, que fossem, fielmente, observadas as 
disposições do então vigente Estatuto das Licitações (Dec. Lei nº 
2.300/86), evitando incorrer em impropriedades como as apontadas 
pela Instrução, de cunho restritivo a competitividade dos certames, 
haja vista que o mencionado órgão, dentre as diversas falhas 
cometidas, exigiu, como prova de capacidade técnica, atestados 
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fornecidos por firmas particulares de notório conhecimento, 
comprovando a construção de edificações ou obras. 
De forma semelhante, esta Corte de Contas, em Sessão Plenária de 
19.05.93, adotou a Decisão, quando da apreciação do processo TC-
016.558/91-0, acerca da Representação do Sindicato da Indústria da 
Construção do Estado da Bahia - SINDUSCON/BA, contra a 
exigência, por parte da Petrobrás, de apresentação de atestado de 
realização de serviços de mesma natureza que a do objeto do Edital, 
determinado, igualmente, à entidade que não mais adotasse 
procedimentos que comprometessem, restringissem ou frustrassem o 
caráter competitivo das licitações.” (Grifos nossos) 
 
 
8. A exigência de atividades desnecessárias acaba por afrontar ao 

caráter competitivo do procedimento licitatório, eis que o próprio TCU, no acórdão nº 1292/2003, decidiu 
que a Administração Pública deve se abster de exigir, em licitações realizadas na modalidade “pregão”, 
certificados da série ISO 9000, em observância ao disposto no art. 3°, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, 
art. 3º, inciso II, da Lei nº 10.520/2002. 

 
 
9. Outrossim, relevante esclarecer que vem ganhando força corrente 

jurisprudencial que considera a vistoria prévia como um direito do licitante E NÃO UM DEVER, baseada 
também na razoabilidade. Nesse sentido o Processo no TC-006.059/2006-4 do TCU:  

 
"LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE VISTORIA NO LOCAL. MEDIDA 
CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DE PREGÃO. CONCESSÃO. – 1. 
Presentes a plausibilidade do direito invocado e a urgência, cabe a 
adoção de medida cautelar para sustar procedimento licitatório em 
curso. - 2. Eventual direito dos licitantes não pode se transmudar em 
obrigação, em especial se dela decorrem ônus às interessadas e se 
existem meios alternativos que permitem obter o mesmo resultado, 
caso em que fica configurada a desnecessidade da exigência". 
 
 

10. Ademais, exatamente por ser um direito é que poderia o licitante 
escolher entre não realizar a vistoria ou exigir que a Administração lhe permita a visita, para que possa 
absorver a maior quantidade de dados necessários para a elaboração de sua proposta, respeitando assim os 
princípios da isonomia e da competitividade. O TJ/SP, ao se manifestar acerca do tema no Processo n° 745 
138 5/0-00, assim decidiu: 

"Contudo, alega a apelante que depois de assinar o Termo de 
Permissão de Uso constatou que o número de vagas existentes na área 
reservada para estacionamento de veículos não correspondia ao 
número que constava no edital, quais sejam novecentas vagas. A 
apelante, como lhe foi facultado, realizou a visita técnica programada 
e pôde verificar a distribuição das vagas e o espaço disponível. Não 



 

 

6 
Added Soluções em Tecnologia da Informação  

Av. Liberdade, 947 - Liberdade - São Paulo - SP - CEP: 01503-001 - Fone: (11) 2126-3600 

impugnou o edital no momento oportuno, não sendo lícito contestar os 
critérios então fixados nesta fase, inexistindo, inclusive qualquer 
elemento nos autos que indique irregularidade no procedimento de 
licitação". 

 
11. Ante o exposto, restam infringidos os princípios informadores do 

procedimento licitatório, em especial no que se refere à vedação a cláusulas que restrinjam o caráter 
competitivo das licitações, conforme previsto no art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos da 
instituição. 

 
 
12. No mesmo sentido a determinação de revisão de cláusula inserida 

no instrumento convocatório, restringindo a competitividade do certame, no seguinte sentido: 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL – LICITAÇÃO 
– EDITAL – EXIGÊNCIA DISPENSÁVEL À GARANTIA DO 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – DISCRIMINÇÃO – 
AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTRITO COM O OBJETO – 
INFRIGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA 
COMPETITIVIDADE (ART. 37, XXI, CF – ART. 3º, LEI N° 8.666/93) 
– ILEGALIDADE – I - Pela dicção do art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, é vedada a exigência, em processo de licitação, de 
qualificação técnica dispensável à garantia do cumprimento das 
obrigações; II - a discriminação, quando ausente o vínculo com o 
objeto da licitação, infringe os princípios da igualdade e da 
competitividade, contidos nas disposições do art. 3° da Lei n° 
8.666/93; III - segurança concedida. (TJMA – MS 009932/2003 – 
(46.809/2003) – São Luís – C.Cív.Reun. – Rel. Des. Cleones Carvalho 
Cunha – J. 17.10.2003” 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS – REVOGAÇÃO – FRUSTRAÇÃO À COMPETITIVIDADE 
DO CERTAME – 1. Possível é a anulação de Tomadas de Preços 
anteriormente à homologação dos resultados, mormente se fundada 
em fato que frustre o caráter competitivo da Tomada de Preços, 
vedado pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93, resultando, por 
conseguinte, a inexistência de direito líquido, certo e incontestável da 
Apelante a amparar sua pretensão. 2. Apelação a que se nega 
provimento. (TRF 2ª R. – AMS 96.02.42912-7 – 3ª T – Rel. Juiz Fed. 
Wanderley de Andrade Monteiro – DJU 30.10.2002 – p. 583).” 
 
 
13. De mais amais, nos procedimentos licitatórios, o administrador 

deve ser adstrito à lei, lembrando-se que não possui o poder discricionário, mas sim o poder vinculado de 
seus atos. 
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14. Com o costumeiro acerto ensina o Prof. Helly Lopes Meirelles: 
 
“Nesses atos a norma legal condiciona a sua expedição aos dados 
constantes de seu texto. Daí dizer que tais atos são vinculados ou 
regrados, significando que, na sua prática, o agente público fica 
inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas 
especificações. Nessa categoria de atos administrativos, a liberdade 
de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à 
enumeração minuciosa do direito positivo para realizá-lo 
eficazmente”. 
 
 
15. O desatendimento ao princípio da legalidade disposto no art. 3º da 

Lei Federal nº 8.666/93 também se constitui vício, eis que não se pode deixar de seguir a norma imposta, 
pois objetiva nortear a conduta do ente público. 

 
 
 16. Também o mestre Ivan Barbosa Rigolin, “in” MANUAL 

PRÁTICO DAS LICITAÇÕES, 1991, Editora Saraiva assim assevera:  
 
“Diz-se que a licitação é um procedimento vinculado, e o significado 
da afirmação é precisamente o de que a vontade da lei vincula a 
vontade do licitador, ou seja: nenhuma liberdade tem ou seu gosto 
particular, mas apenas pode atuar na estrita conformidade do 
comando da lei. (original sem grifos)” 
 
 
17. Mais uma vez o mestre Mestre Helly Lopes Meirelles, “in” 

DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 16ª edição, 1991, verbera:  
 
“Nesses atos a norma legal condiciona a sua expedição aos dados 
constantes em seu texto. Daí se dizer que tais atos são vinculados ou 
regrados, significando que, na sua prática, o agente público fica 
inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas 
especificações.” 
 
  
18. Dessa forma, a administração não pode manter o instrumento 

convocatório em debate com tal exigência, devendo ser modificado com fulcro no art. 49 da Lei nº. 
8.666/93. 

 
 
19. Imprescindível se trazer ainda à colação a Súmula 473 do STF:  
“A Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais, por que deles não se originam 
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direitos; revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”. 
  

 
20. Assim, espera a Impugnante seja o instrumento convocatório 

modificado, com a designação de nova data de abertura, pelos motivos apresentados.  
 

DO PEDIDO 
 
 
21. Diante do exposto, visando atender aos princípios que regem os 

procedimentos licitatórios, REQUER digne-se V. Sa. conhecer das razões exaradas na presente 
IMPUGNAÇÃO, acolhendo-as integralmente, por suas próprias fundamentações, e proceda ao reexame 
do edital ora combatido diante dos vícios apontados, excluindo de seu texto as características restritivas à 
ampla competição ESPECIFICADAS NO ITEM 6, SUBITEM 6.1, ALÍNEA “C”, o que permitirá a 
participação de um número maior de licitantes, com a republicação do edital com a fixação de nova data 
para realização do certame, observando-se o prazo mínimo estabelecido pela Lei.  

 
 
22. Porém, não sendo esse o entendimento de V. Sa., requer a 

Impugnante sejam os autos remetidos à autoridade superior competente para que, após sua análise, defira 
os pedidos ora exarados. 

 
 
Termos em que, 
Pede Deferimento. 
 
 
  

São Paulo, 22 de setembro de 2010. 
 
 

 
ADDED COMPUTER & TELEPHONY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Paulo Roberto Paly 
Representante Legal 
RG.: 12.440.367-0 / SSP/SP 
CPF: 028.491.818-03 


