
 

 

 

 
 

Resposta ao Pedido de Impugnação do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.022/2021 – Licitação para contratação de 
empresa especializada para avaliação atuarial anual do Plano de Previdência Complementar CV EPE administrado 
pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e prestação de serviços de elaboração de relatórios 
semestrais. 

EMPRESA IMPUGNANTE: LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. CNPJ: 05.965.853/0001-
81 

 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A manifestação de impugnação foi recebida na caixa de entrada do e-mail editais@epe.gov.br no dia 21 de outubro, 
de 2021, conforme prevê o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2021 (Edital), com a antecedência mínima requerida 
de 3 (três) dias da primeira sessão pública, agendada para o dia 03 de novembro de 2021 sendo, portanto, 
TEMPESTIVA. 

  

 II – DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE 

Em face ao exposto a IMPUGNANTE requer sejam esclarecidos e alterados os seguintes itens do Edital, 
relacionados abaixo: 

A) Correção do endereço eletrônico do sítio de sistema de gerenciamento de disputa do pregão eletrônico, 
constante no item 1.1.1.; 

B) Determinação da forma de apresentação, forma presencial ou remota em relação à exigência editalícia 
constante nos itens 3.3. e 3.6.; 

C) Detalhamento da quantidade de vias que envolvem cada relatório na forma impressa, como descrito no 
item 3.5.; 

D) Detalhamento da forma que dever ser disponibilizado o material preliminar constante no item 3.5.1.; 

E) Indicação da forma de disponibilização dos responsáveis ou membro de equipe da licitante, seja na forma 
presencial ou remota, para os itens 3.7.2. e 3.7.3; 

F) Alteração da orientação regulamentar dos trabalhos técnicos constantes no item 3.8. às normas, 
orientações e instruções da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; 

G) Indicação da forma de disponibilização dos responsáveis ou membro de equipe da licitante, seja na forma 
presencial ou remota, para os itens 7.; 7.1. e 7.1.2.; 

H) Declaração da forma de participação de preposto em reuniões extraordinárias, além da quantificação das 
demandas constantes no item 8.6.; 

I) Alteração do texto do item 8.9., “atender de imediato”, por indicação de “em até 72 horas”, como constante 
no item 3.7.1. 

 
 

 III – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. 

  
 A) Correção do endereço eletrônico do sítio de sistema de gerenciamento de disputa do pregão eletrônico, 
constante no item 1.1.1.; 
 

mailto:editais@epe.gov.br


 Fl. 2/4  

 

 

 

 

 
Entendemos que se trata de simples erro de forma, que não impede o cadastramento e participação das licitantes 
cadastradas no sistema de compras do Governo Federal. Considerando que o Edital pode ser ajustado para melhor 
detalhar e esclarecer o objeto, a redação do item 1.1.1 será alterada. 
  
 B) Determinação da forma de apresentação, forma presencial ou remota em relação à exigência editalícia 
constante nos itens 3.3. e 3.6.;  
 
A solicitação foi acatada e o Edital será revisto para informar a quantidade de reuniões na forma presencial que 
poderão ser realizadas ao longo da contratação. Conforme o item 3.7.4 do Termo de Referência nº [XXX] (Termo de 
Referência), a empresa que for contratada assumirá os custos deste eventual deslocamento. 
 
 C) Detalhamento da quantidade de vias que envolvem cada relatório na forma impressa, como descrito no 
item 3.5.; e 
  
 D) Detalhamento da forma que dever ser disponibilizado o material preliminar constante no item 3.5.1.; 
 
O item 3.5 dispõe que “Os relatórios e pareceres atuariais devem ser apresentados em via impressa, e em via 
digital, nos formatos (.DOC e .PDF este com assinatura digital), grifo nosso. Desta forma, considerando que a 
redação está no singular, subentende-se que será necessário a apresentação de apenas 1 via de cada 
relatório/pareceres atuariais. Para fins de melhor entendimento será alterada a redação deste item. 
O item 3.5.1. será revisto para melhor entendimento da forma de apresentação dos relatórios e pareceres. 
 
 E) Indicação da forma de disponibilização dos responsáveis ou membro de equipe da licitante, seja na 
forma presencial ou remota, para os itens 3.7.2. e 3.7.3;  
  
A solicitação foi acatada e o Edital será revisto para informar a quantidade de reuniões na forma presencial que 
poderão ser realizadas ao longo da contratação. 
 
 F) Alteração da orientação regulamentar dos trabalhos técnicos constantes no item 3.8. às normas, 
orientações e instruções da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;  
 
A solicitação foi acatada e será efetuada a correção do item 3.8. do Edital. 
 
 G) Indicação da forma de disponibilização dos responsáveis ou membro de equipe da licitante, seja na 
forma presencial ou remota, para os itens 7., 7.1. e 7.1.2.;  
  
A solicitação foi acatada e o Edital será revisto para melhor entendimento do local da prestação de serviços por 
parte da contratada. 
 
 H) Declaração da forma de participação de preposto em reuniões extraordinárias, além da quantificação das 
demandas constantes no item 8.6.;  
 
A solicitação foi acatada e o Edital será revisto para informar as quantidades de reuniões que poderão ser 
realizadas ao longo da contratação. 
 
 
 I) Alteração do texto do item 8.9., “atender de imediato”, por indicação de “em até 72 horas”, como 
constante no item 3.7.1..  
  
A solicitação foi acatada e o edital será revisto para melhor adequação do prazo de atendimento. 
 
Ressalte-se que a regra geral nos procedimentos licitatórios é a ampla competitividade, sendo vedada qualquer 
restrição que não se prove relevante. Porém, lembremo-nos de que o que se veda é a exigência desnecessária ou 
inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar ou 
prejudicar alguns em particular.  
 
 

 IV – CONCLUSÃO E DECISÃO DO PREGOEIRO. 
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Por todo o exposto, opino pela procedência da impugnação do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2021, para que se 
adeque o Edital a partir das alterações dos itens destacados acima. 
 
Em virtude disso, opino, ainda, para que seja providenciada a nova publicação do Edital com as alterações aqui 
informadas. 
 
Submeto a presente Resposta à Autoridade Superior, autoridade signatária do Edital, conforme estabelece o §2 do 
art. 19º do RLC/EPE, para apreciação e decisão de acatar a impugnação e revogar o edital de licitação do pregão 
eletrônico PE.EPE.008/2021.  
 
Rio de Janeiro, 26/10/2021. 
 
 
 
 
Leandro Felipe Galiza 
Pregoeiro  
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

 

Conforme legislação vigente e com base nos fundamentos utilizados para a subsidiar o acolhimento da 

impugnação apresentada pela empresa LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – CNPJ: 

05.965.853/0001-81, acato a impugnação e, por conseguinte, revogo o edital de licitação do pregão eletrônico 

PE.EPE.022/2021, nos termos da decisão proferida pelo pregoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Regina Livino de Carvalho 

Diretora de Gestão Corporativa 
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