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PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0-001.226/21-87 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO TRÂNSITO 

INTERNET INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 

COMODATO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO 

NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, PARTE 

INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

 

Trata-se de impugnação apresentada pela Empresa AMERICAN TOWER DO BRASIL – 

COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA., sociedade limitada  com sede na Rua Olimpíadas 

nº 205, 8º andar, sala 7, Bairro Vila Olímpia, no município de São Paulo,  Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 30.552.887/0001-91, CEP 04.551-000, relativa ao Pregão 

Eletrônico 042/2021 que tem como objeto   Promover a contratação de empresa especializada 

para fornecimento de Conexão Trânsito Internet incluindo serviço de instalação e comodato de 

equipamentos, conforme descrito no termo de referência e anexos, parte integrante do edital, nos 

termos abaixo apontados: 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  

A impugnação é tempestiva, posto que encaminhada eletronicamente em 26 de janeiro de 2022, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis anterior à data fixada para a ocorrência do Certame, prevista 

para 03 de fevereiro de 2022. 

É igualmente tempestiva a resposta, visto que apresentada no prazo de 3 (três) dias úteis previsto 

no item 7.3 do edital do Pregão Eletrônico n° 042/2021. 

 

DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  

A impugnação tem por objeto o acolhimento dos seguintes pedidos: 

 

“Ante o exposto, REQUER-SE o acatamento à presente impugnação ao Edital 

de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021, para afastar a aplicação do Marco 

Civil da Internet bem como excluir para a Impugnante o dever de reter, 

armazenar e gerir os logs de acesso da solução ofertada, previsto no item 

4.1.4. do Edital, do item 4.4 do Termo de Referência bem como na Minuta do 

Contrato, Cláusula Quarta, IV e Cláusula Décima Quinta, XLI.” 
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Compulsando os autos do processo, bem como a legislação pertinente, entendemos cingir a 

demanda sobre duas questões para enfrentamento, senão vejamos: 

 

1. Aplicação do Marco Civil da internet; 

2. Afastar da impugnante o dever de reter, armazenar e gerir os logs de acesso da solução. 

 

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  

DA APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET 

 

Conforme é possível observar na IMPUGNAÇÃO, a impugnante questiona a aplicação do Marco 

Civil da internet, lei federal 12.965/14 ao objeto licitado, alegando, em breve síntese, que o marco 

civil “resguarda, dentre outros temas, principalmente os serviços de Wi-Fi”. 

 

Equivocado o entendimento da impugnante. 

 

Conforme é consabido, toda legislação Federal tem aplicação a todos no território nacional, sendo 

essa premissa indubitável. 

 

Noutro giro, merece destaque o próprio texto expresso da lei federal de nº 12.965/14, senão 

vejamos: 

 

“Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 

uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria.” 

 

Nesse sentido, não restam dúvidas que a Lei Federal de nº 12.965/14 se aplica a todo o cenário da 

Internet no Brasil, isto, não por exigência da Prodabel mas, sim, por, como dito, expressa previsão 

legal. 

 

Portanto, não há possibilidade de afastamento da aplicação do Marco Civil da internet por parte 

da Prodabel, primeiro, por que a empresa não detém a competência de afastar aplicação de lei 

federal, segundo, pelo fato de que expressamente a lei federal tem aplicação direta. 

 

Indeferido o pleito. 
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DA RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DOS REGISTRO DE CONEXÃO - 

LOGS DE USUÁRIOS 

 

A impugnante apresentou impugnação alegando que, por força do Marco Civil (legislação que, 

no tópico anterior da impugnação, a mesma impugnante afirmou não ser aplicável a ela.), “a 

impugnante desconhece para qual finalidade e aplicação os IP’s serão atribuídos, não 

realizando a retenção, a gestão e o armazenamento dos logs de usuário. 

 

Novamente equivocado o entendimento da impugnante. 

 

Conforme se verifica no edital, a solicitação é que “deverá fazer retenção, armazenamento e 

gestão dos logs de acesso”, não tendo sido citado, em nenhum momento, “logs de usuários”. 

 

Merece destaque: 

“A CONTRATADA deverá armazenar e disponibilizar acesso aos logs da 

solução à CONTRATANTE, respeitando o Marco Civil da Internet.” 

 

Portanto, o que se pretende é que a CONTRATADA seja responsável por fornecer apenas as 

informações/logs daquilo que lhe compete, como, por exemplo, os logs referentes aos endereços 

IPs disponibilizados para a CONTRATANTE para subsidiar o atendimento ao Marco Civil da 

Internet, quando e se for o caso.  

 

Os registros de acesso de usuários são de total responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

Não há controvérsia quanto ao tema, quem pretenda participar da licitação tem o dever de reter, 

guardar e registrar os logs da solução fornecida, possibilitando saber, por exemplo, a quem um 

determinado IP foi cedido e, se foi cedido com exclusividade, tudo no limite do que lhe compete 

saber e registrar. 

 

CONCLUSÃO  

 

Ante o exposto, conhecemos da impugnação formulada pela empresa AMERICAN TOWER 

DO BRASIL – COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA., pois protocolada em tempo 

oportuno, para, no mérito, não acatar seu pleito, concluindo pela manutenção do certame nos 

exatos termos publicados. 

 

 



PRODABEL 

 
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2022 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


