
RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EMPRESA TELEFÔNICA 

 

 

1 - Da ausência de orçamento estimado dos preços em planilha aberta- orçamento 

estimado. 

Entende-se que a regra pertinente ao sigilo do orçamento é autoaplicável também 
aos pregões, porque não se refere a matéria eminentemente procedimental e, ainda, 
porque não se trata de sigilo absoluto, o que afasta alegação de transgressão ao 
dever de acesso à informação. Como o orçamento estimado representa limite 
máximo para aceitabilidade das propostas, deve a Estatal divulgá-lo ao final da 
etapa competitiva a fim de permitir que a negociação com o licitante detentor da 
melhor proposta seja efetiva (caso o seu valor esteja acima daqueles delineados 
no orçamento-base). MANTIDO CONFORME EDITAL 
 
 

2 - Da cláusula Nona do Anexo IV e Anexo V do edital- Garantia de 10 anos 

Definição da exigência de apresentação de garantia de execução – Decisão – 
Natureza – Justificativa – 

A exigência de garantia de execução é uma decisão que cabe à autoridade 
competente durante o planejamento, visto que a sua exigência se traduz em 
faculdade a ser exercida diante de cada situação concreta. Não se trata de uma 
condição a ser fixada de forma padrão para todos os casos, mas de uma condição 
a ser avaliada em cada caso. Portanto, ainda que sujeita ao exame do agente, a 
decisão pela exigência ou não da garantia dependerá de uma condição objetiva que 
envolverá a execução do contrato. De um modo em geral, para as compras cuja 
entrega dos bens se faça de forma imediata e integral, será razoável não exigir 
a garantia, ainda que, dependendo da situação, isso possa ser feito. Por outro lado, 
em obras e serviços nos quais a execução se estenda no tempo, o recomendável é 
sempre fixar a exigência de garantia de execução. Ainda, existem encargos 
contratuais em que a exigência de garantia é indiscutível, como nos casos em que 
o objeto será pago de acordo com um cronograma financeiro e a entrega integral do 
encargo ocorrerá apenas ao final, quando parcela considerável do pagamento terá 
sido feita. É o caso da execução de programas de informática, execução de serviços 
de auditoria e tantos outros. É por isso que o art. 56 da Lei nº 8.666/93, ao dispor 
sobre a competência da autoridade, emprega a expressão “em cada caso”. Com 
isso, pretendeu o legislador deixar claro que se trata de uma decisão de natureza 
discricionária. MANTIDO CONFORME EDITAL 

 

Sendo assim, fica indeferido o pedido de impugnação. 
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