
 

 

PROCESSO  N.º 28/2015/CIGA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2015/CIGA 

 

 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

 

 

Assunto: Impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 02/2015/CIGA, que trata da contratação de 

empresa, ou consórcio de empresas, para o fornecimento de 2 (dois) serviços de acesso IP perma-

nente, dedicado e exclusivo, entre a Rede de Dados do Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal (CIGA) e a Rede Mundial de Computadores – INTERNET; e Serviços de Telefonia Fixa e 

Móvel, para comunicação de dados e voz, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo 

de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante do Edital, para todos os 

fins e efeitos.  

 

 

Impugnante: TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ nº 02.25.187/0001-08.  

 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

Em linhas gerais, a empresa TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA registrou eletronicamente pedido de 

impugnação ao Edital de Pregão Presencial n.º 02/2015/CIGA, atacando especificamente os seguin-

tes pontos dos Lotes 1 e 2, referentes à contratação de serviços de internet:  

 

1.1 Item 3.2.12.5 dos Lotes 1 e 2 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): senha com perfil ‘ad-

ministrador’ 

 

3.2.12.5 A administração dos roteadores será de responsabilidade da Contratada que deverá tam-

bém fornecer acesso (usuário e senha) com permissão de administrador à equipe técnica designa-

da pelo Gestor do Contrato; 

 

1.2 Item 3.2.12.6 dos Lotes 1 e 2 do Termo de Referência (Anexo I do Edital): permissão para confi-

guração dos ativos instalados 

 

3.2.12.6 A contratada deverá permitir configurações SNMP nos ativos instalados de forma que 

possibilite a gerência dos equipamentos e serviços disponibilizados por meio de ferramentas usa-

das pelo CIGA. 

 

 

2. DOS PRESSUPOSTOS DA IMPUGNAÇÃO 

A impugnação é tempestiva, eis que protocolada em 14/12/2015, ou seja, no prazo conferido pelos 

itens 3 e 8 do Pregão em referência, não tendo caráter protelatório, vez que vem devidamente 

fundamentada e subscrita, estando, portanto, em condições de julgamento pelo Pregoeiro desig-

nado e respectiva Equipe de Apoio.  



 

 

A formalização atende o disposto nos itens 3 e 8 e o parecer está sendo proferido em observância 

à legislação cogente.  

 

 

3. DO JULGAMENTO 

Tendo em vista que as razões da IMPUGNAÇÃO ora apresentada tratam de questões de cunho 

específico do setor de Informática deste Consórcio Público, informo incialmente que foram solici-

tadas as devidas informações técnicas a respeito.  

Nesse sentido, não obstante o zelo da administração do CIGA, sobretudo do setor requisitante, 

que procurou estabelecer critérios para uma contratação segura, obtivemos da Gerência de Infor-

mática deste Consórcio a informação de que as alterações ora requeridas pela Empresa TPA TELE-

COMUNICAÇÕES LTDA. não afetam a qualidade da solução pretendida por este Consórcio, deven-

do serem totalmente acatadas. 

Considerando os motivos expostos pela impugnante, opino pela procedência da solicitação. De tal 

modo, devem ser feitas as alterações solicitadas, retirando-se do Termo de Referência as incorre-

ções detectadas.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

Com base em todo o exposto, considerando que foram observadas algumas incompatibilidades e 

incorreções na descrição do objeto constante dos lotes 1 e 2 do Termo de Referência, especifica-

mente os itens 3.2.12.5 e 3.2.12.6, há de se promoverem no instrumento convocatório as alterações 

indicadas, razoáveis e proporcionais, sob pena de se estar ferindo os princípios da competitividade 

e participação entre os interessados, sempre visando propiciar o pleno atendimento aos interesses 

deste Consórcio.  

Portanto, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio também designada, constatando 

irregularidades técnicas no instrumento convocatório, opina pelo acolhimento da presente im-

pugnação, retificando-se o Edital de Pregão Presencial nº 02/2015/CIGA, cujas alterações se-

rão divulgadas na forma estabelecida no Edital e na legislação que rege a matéria.  

Ademais, conforme prevê o item 8.3, deve ser designada nova data para a realização do Pregão, 

uma vez que as alterações provocam mudança na elaboração da proposta. Sugere-se o dia 

30/12/2015, às 9h30min.  

Desde já, informamos que o Edital com as alterações deve ser republicado novamente no Diário 

Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC e no site do CIGA.  

 

É o parecer.  

 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 2015.  

 

 

 

MARCELLO ANDRÉ PREVIDI 

Analista de Sistemas do CIGA 

Pregoeiro 

  



 

 

 

 

MORGANA A. M. BAGINI 

Gerente Administrativa do CIGA 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

RODRIGO VALCELI RAIMUNDO 

Gerente de TI do CIGA 

Equipe de Apoio 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

 

 

Assunto: Impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 02/2015/CIGA, que trata da contratação de 

empresa, ou consórcio de empresas, para o fornecimento de 2 (dois) serviços de acesso IP perma-

nente, dedicado e exclusivo, entre a Rede de Dados do Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal (CIGA) e a Rede Mundial de Computadores – INTERNET; e Serviços de Telefonia Fixa e 

Móvel, para comunicação de dados e voz, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo 

de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante do Edital, para todos os 

fins e efeitos.  

 

 

Impugnante: TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ nº 02.25.187/0001-08.  

 

 

Julgamento 

De acordo. 

Adote-se o parecer do Pregoeiro e da Equipe de Apoio como razões de decidir. 

 

Diante do exposto, decido ser procedente a impugnação apresentada pela empresa TPA TELE-

COMUNICAÇÕES LTDA, devendo ser retirados do Termo de Referência do Edital de Pregão Presen-

cial n.º 02/2015/CIGA os itens 3.2.12.5 e 3.2.12.6 (descrição do objeto) dos Lotes 1 e 2, mantendo-

se inalteradas as demais condições previstas.  

 

Considerando o disposto no item 8.3 do Edital, tendo em vista o ACOLHIMENTO DA IMPUGNA-

ÇÃO, será designada nova data para a realização do pregão, qual seja, o dia 30/12/2015, às 

9h30min, a qual estará publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e no site 

www.ciga.sc.gov.br 

 

Dê-se ciência à empresa impugnante, republicando-se o Edital no site www.ciga.sc.gov.br e na im-

prensa, tudo nos termos do disposto no item 8.3 do Pregão. 

 

É o julgamento. 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 2015.  

 

 

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH 

Prefeito de Braço do Trombudo 

Presidente do CIGA 

http://www.ciga.sc.gov.br/

