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RESUMO 

 

Esta pesquisa faz uma análise sobre a Impugnação de Pregão. Busca-se descrever 

como é realizado o diálogo entre fornecedores e pregoeiros, por meio de 

documentos oficiais do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica no qual o 

licitante tem o ato de impugnar através do certame, apresentando suas 

reivindicações, neste contexto, é desenvolvido o enunciado. Sabe-se que qualquer 

indivíduo é apto para impugnar o edital ou solicitar elucidação, desde que argumente 

alguma falta de regularidade na aplicação da lei, tendo o prazo de até dois dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas, através de um instrumento 

escrito. O Objetivo Geral deste estudo é investigar sobre as impugnações, a fim de 

notar o dialogismo de Bakhtin, na qual destinatário ativo, um ser que não se limita à 

compreensão passiva diante do locutor. Constatou-se que as teorias de Bakhtin 

precisam ser distinguidas como componente que organiza a natureza interdiscursiva 

da linguagem. A concepção metodológica é pesquisa bibliográfica, descritiva e 

exploratória. 

 
Palavras-chave: Impugnação. Pregão. Dialogismo. Bakhtin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research is an analysis of the Impugnation of Trading. The aim is to describe 

how it made the dialogue between suppliers and criers, through official documents of 

the Ministry of Defense, Air Force Command in which the bidder has the act of 

challenging through the event, presenting their demands, in this context, it is 

developed statement. It is known that any individual is able to challenge the notice or 

request clarification from which argues a lack of regularity in law enforcement, with a 

deadline of up to two working days before the date fixed for receipt of tenders 

through a written instrument. The general objective of this study is to investigate 

about the challenges in order to notice the dialogism Bakhtin, in which active 

recipient, a being who is not limited to passive understanding on the speaker. It was 

found that the theories of Bakhtin need to be distinguished as a component which 

organizes the interdiscursive nature of language. The methodological design is 

literature, descriptive and documents research. 

 
Key-words: Impugnation. Trading. Dialogism. Bakhtin 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1       INTRODUÇÃO ................................................................................................ 07 

2       ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  .................... .................................................... 09 

2.1    Contratos administrativos .................. .......................................................... 09 

2.1.1 Licitação  .................................. ...................................................................... 12 

2.1.2 Princípios da licitação ..................... .............................................................. 13 

2.1.3 Modalidade da licitação ..................... ........................................................... 16 

3       PREGÃO ......................................................................................................... 18 

3.1    Princípios que orientam a modalidade pregão .......................................... 20 

3.2    Considerações importantes para o processo de  pregão eletrônico........  21 

3.3    Pregoeiro .................................. .....................................................................  23 

4       BAKHTIN E A LINGUÍSTICA ................... .....................................................  26 

4.1    Palavra e o enunciado  ..................... ............................................................  27 

4.2    Dialogismo  ................................ ...................................................................  30 

4.3    Dialogia e o enunciado ..................... ...........................................................  32 

4.4    Polifonia .................................. ......................................................................  34 

5       IMPUGNAÇÃO DE PREGÕES  .................... .................................................  37 

6       ANÁLISE DE DADOS  ......................... ..........................................................  42 

7       CONCLUSÃO ................................. ............................................................... 52 

         REFERÊNCIAS  .............................................................................................  54 

 



7 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A modalidade de pregão está cada vez mais consolidada como principal 

forma de contratação do Governo Federal, visto que, possui como importante 

atributo a potencialização de agilidade aos processos licitatórios, minimizando 

custos para a Administração Pública. Por efeito, esta pesquisa visa abordar 

impugnações de pregões. Pretende-se fazer uma investigação sobre o tema, 

mostrando como foi estabelecido o diálogo, nesse caso, entre fornecedores e 

pregoeiros, percebendo através de documentos oficiais como foi feito a construção 

do enunciado. 

Sabe-se que o edital representa a lei interna da licitação, que vincula o 

procedimento da Administração às regras já determinadas e somente serão válidos 

os atos administrativos praticados em conformidade com as normas nele 

estabelecidas. O regulamento federal do pregão unificou as faculdades 

determinadas no art. 41 do Estatuto de Licitações. Implementado no artigo 12 do 

Decreto federal que regulamenta a modalidade de pregão, prazo único de 02 dias 

úteis para todas as manifestações acerca do ato convocatório, seja pedido de 

esclarecimentos, seja impugnação ao edital. 

De forma que qualquer cidadão é capaz de impugnar o edital ou pedir 

esclarecimentos alegando irregularidade na aplicação da lei, até dois dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas. Ressalta-se que o único 

requisito formal para conhecimento do recurso é que o particular externe a sua 

dúvida ou impugnação através de instrumento escrito. 

A impugnação, exceto na modalidade de pregão, poderá o licitante participar 

da licitação até o trânsito em julgado da controvérsia trazida aos autos administrativo 

ou judicial. No exemplo do pregão, as decisões da Administração contrárias ao 

interesse de um interessado comportam recurso e revisão, mas apenas na etapa 

final do certame. As decisões contrárias produzem seus efeitos impedindo a 

participação do licitante. Entretanto, se a impugnação vier a ser acolhida, ao final da 

via administrativa, será o caso de anular o processo licitatório. 

Esses termos nos conduzem à questão central deste trabalho, qualseja, 

compreender, por meio do instrumental teórico-metodológico das impugnações e do 

dialogismo bakhtiniano, a disputa pelo sentido da razão entre o indivíduo 
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impugnador e o pregoeiro, de modo a que se perceba dialeticamente como os 

discursos de objeções ou esclarecimentos dos direitos influenciam esão 

determinados por outros discursos. 

O Objetivo Geral deste estudo é analisar sobre as impugnações, a fim de 

notar o dialogismo de Bakhtin, na qualidade de destinatário ativo, um ser que não se 

limita à compreensão passiva diante do locutor. Trata-se de um destinatário que 

reage de modo responsivo à fala/mensagem recebida, produzindo respostas (ora 

concordantes, ora discordantes) que se relacionam em um plano dialógico.  

É sob tal ótica que se desenvolve o pensamento de Bakhtin acerca do 

dialogismo, o qual alude ao permanente diálogo travado entre os diversos discursos 

que circulam na sociedade, devendo, por isso, ser visualizado e reconhecido como 

elemento responsável pela instauração da natureza interdiscursiva da linguagem.  

Justifica-se esse tema pelo interesse em aperfeiçoar o entendimento sobre 

impugnação do Pregão, de forma que esse ato representa o modo mais acessível a 

quem possua a intenção de esclarecer ou alterar um edital de licitação, haja vista, 

este documento oficial constituir perfeito instrumento de controle jurídico disponível a 

qualquer cidadão. Espera-se que este trabalho seja uma referência para futuras 

pesquisas.  

Este trabalho organiza-se em sete capítulos. No capítulo I apresenta-se uma 

breve Introdução, logo após no capítulo II evidencia-se uma abordagem sobre a 

Administração Pública, Contratos Administrativos, Licitação, Princípios da Licitação e 

Modalidade da Licitação. De maneira a se aprofundar no assunto, o capítulo III 

descreveu-se sobre o conceito e importância do Pregão, os Princípios que orientam 

a Modalidade Pregão e as considerações importantes para o processo de Pregão 

Eletrônico, mostrando a função do Pregoeiro. 

O capítulo IV apresenta a concepção de Bakhtin e a Linguística, o 

significado de Palavra e o Enunciado, Dialogismo, Dialogia e o Enunciado e 

Polifonia. Após a elucidação dos fundamentos básicos desse tema, o V capítulo 

menciona sobre a Impugnação de pregões, constituindo-se conteúdo de grande 

relevância para que o trabalho seja compreendido. Seguido do capítulo VI, a Análise 

de Dados, elemento central do estudo, na qual será assimilada toda pesquisa. E 

posteriormente, a ligação de todo o conteúdo trabalhado, por meio da Conclusão do 

estudo no capítulo VII.   
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

A palavra “administração” originou-se do latim ad (direção) e minister 

(obediência). O administrador tem o papel de resolver as dificuldades existentes, as 

regras são determinadas, precisam ser cumpridas e os bens comuns são geridos 

visando ao benefício de todos. Assim, o administrador público deve direcionar seu 

trabalho buscando atender as necessidades da população que o elegeu.  

Segundo Bachtold (2008, p. 26) “A Administração Pública representa o 

planejamento, organização, direção e controle dos serviços públicos, segundo as 

normas do Direito e da Moral, visando ao bem comum.” O autor explica que em 

todos os países, qualquer que seja sua forma de governo ou organização política, 

existe uma administração pública.  

Na visão de Meirelles (2003, p.12) “A Administração Pública significa todo o 

aparelhamento do Estado, preordenada à realização de seus serviços, visando à 

satisfação das necessidades coletivas.” A Administração Pública propicia aos 

governantes o cumprimento de todas as funções básicas do governo, a fim de tratar 

o bem público da melhor maneira possível. 

Sabe-se que a estrutura organizacional do Estado é formada pelos três 

poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, existindo também três níveis, sendo 

Município, Estado e União.O aparelho do Estado é constituído pelo governo, ou seja, 

pela cúpula dirigente nos três poderes. Sabe-se que o Estado é mais abrangente 

que o aparelho, pois entende adicionalmente o sistema constitucional legal, que 

regula a população nos limites de um território.  

É essencial que na gestão pública seja composta de profissionais 

qualificados e honestos para participarem ativamente de todos os assuntos ou 

processos. A sociedade deve receber instrução e participar mais ativamente da 

Administração Pública para aprender a distinguir a gestão vigente. Portanto, as 

expectativas ou necessidades das pessoas devem ser a preocupação principal do 

governante. 
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2.1 Contratos administrativos  

 

Spinelli e Luciano (2008, p.43) definem Contratos Administrativos como 

ajustes que a Administração, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito 

público. 

A Lei nº 8.666/93 explana que todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de 

vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 

qual for a denominação utilizada. 

Spinelli e Luciano (2008) explicam que além da presença da Administração 

Pública como uma das partes, os contratos administrativos apresentam como 

característica marcante a presença das chamadas cláusulas exorbitantes, que 

conferem prerrogativas ao Poder Público, colocando-o em posição de supremacia 

perante o contratado. Silva et al. (2011, p.53) descrevem que: 

 

A Lei de Licitações e Contratos menciona no seu art. 2º, parágrafo único, 
que Contrato Administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas. 

 

Silva et al. (2011) expõem que apesar da denominação de contrato, nos 

contratos administrativos não prevalece o princípio da autonomia das vontades dos 

contratos em geral. Nos contratos administrativos existem as chamadas cláusulas 

exorbitantes, que são prerrogativas que o Poder Público detém perante o particular 

que com ele contrata. Sendo esta uma característica marcante dos contratos 

administrativos, além da presença da Administração Pública como uma das partes 

da relação contratual. 

Di Pietro (2004, p. 39) afirma que os contratos em que a Administração é 

parte, sob regime jurídico publicístico, derrogatório e exorbitante do direito comum, 

possuem as seguintes características, sendo a Presença da Administração Pública 

como Poder Público, Finalidade Pública, Obediência à forma prescrita em lei, 

Procedimento legal, Natureza de contrato de adesão, Natureza intuito personae, 

Presença de cláusulas exorbitantes e Mutabilidade.  
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Na Presença da Administração Pública como Poder Público, verifica-se uma 

série de prerrogativas não extensíveis ao contratado. A Finalidade Pública está 

relacionada com todos os atos e contratos da Administração Pública. A Obediência à 

forma prescrita em lei representa um benefício tanto da Administração quanto do 

contratado, para fins de controle da legalidade. (DI PIETRO, 2004). 

No Procedimento legal, constatou-se que a lei estabelece uma série de 

procedimentos obrigatórios para a celebração dos contratos como autorização 

legislativa, avaliação, motivação, autorização pela autoridade competente, indicação 

de recursos orçamentários e licitação. Na Natureza de contrato de adesão, percebe-

se que todas as cláusulas dos contratos administrativos são estabelecidas 

unilateralmente pela Administração, fixando as condições em que pretende contratar 

com o particular. A apresentação de propostas pelos licitantes equivale à aceitação 

da oferta feita pela Administração. 

Na Natureza intuito personae, observou-se que a condição pessoal do 

contratado, apurada em procedimento licitatório, é essencial na relação contratual 

Administração-particular. A Lei nº 8.666/1993 admite que a Administração 

subcontrate partes de obra, serviço, ou fornecimento, desde que essa possibilidade 

e os limites da subcontratação estejam previstos no edital e no contrato.  

Na Presença de cláusulas exorbitantes possui como exigência a garantia, 

alteração/rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de penalidades, anulação e 

retomada do objeto. Na Mutabilidade origina-se do poder de alteração unilateral que 

possui a Administração e também de outras circunstâncias, como a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro. (DI PIETRO, 2004). 

Sobre a citação da doutrina, nos termos da Lei nº 8.666/93, é vedada a 

celebração de contratos com prazo indefinido e a sua duração deve respeitar a 

vigência dos respectivos créditos orçamentários.  Conforme o art. 61, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/93, a publicação resumida do instrumento de contrato ou de 

seus aditivos na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês subsequente ao de 

sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. (SPINELLI e 

LUCIANO, 2008, p.44).  

Tratando das prerrogativas, os contratos administrativos diferenciam-se dos 

contratos particulares por meio das chamadas cláusulas exorbitantes ou de privilégio 
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ou de prerrogativa. Tais cláusulas são compreendidas como aquelas que não são 

comuns ou que seriam ilícitas se estivessem previstas nos contratos entre 

particulares, por conterem prerrogativas ou privilégios de uma das partes em relação 

à outra. Nos contratos administrativos, a Administração está em posicionamento de 

supremacia em relação ao particular que com ela contrata. (SILVA et al.,2011). 

De formar a se manter amparado legalmente, cabe ao administrador 

monitorar e fiscalizar o contrato, em data anterior ao início de sua vigência. Inclusive 

contratar terceiros para assessorá-lo nos casos em que tecnicamente isso se fizer 

necessário. No início do contrato deve-se registrar todas as ocorrências 

visualizadas, inclusive o que for determinado para a correção das falhas observadas 

e as medidas extrapolarem suas competências devem ser comunicadas aos seus 

superiores em tempo hábil para a adoção dos procedimentos adequados.  

A Licitação representa um procedimento administrativo que ocorre antes da 

contratação, vinculando o contrato que dela possa advir, buscando determinar a 

proposta mais viável para a Administração com base em parâmetros previamente 

definidos, tais informações serão abordadas nos tópicos posteriores.  

 

2.1.1 Licitação 

 

Justen Filho (2005, p. 309) conceitua Licitação como: 

 

Um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato 
administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção da 
proposta de contratação mais vantajosa, com observância do princípio da 
isonomia, conduzido por um órgão de competência específica. 

 

A Licitação constitui uma das principais ferramentas de aplicação do dinheiro 

público, à medida que possibilita à Administração a escolha, para fins de 

contratação, da proposta mais vantajosa, sempre colocando em condições de 

igualdade os candidatos que do certame queiram participar.  

Moreira (2012, p.13) descreve que a Licitação é o procedimento 

administrativo pelo qual a Administração, faz a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações, visando à proposta mais vantajosa dentre as apresentadas, 

favorecendo sempre o interesse público. De forma complementar, o inciso XXI do 

art. 37 da Constituição de 1988 estabelece a obrigatoriedade da licitação: 



13 

 

 
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. 
 

Tal obrigatoriedade também é exigida para a concessão e a permissão de 

serviços públicos (art. 175, CF/88). Conforme dispõe o art. 1º, parágrafo único, da 

Lei nº 8.666/93, estão obrigados a licitar todos os órgãos da Administração Pública 

direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Para Silvaet al. (2011, p.11) o procedimento administrativo licitatório é 

integrado por atos e fatos da Administração e dos licitantes que se propõem a 

participar da competição. Exemplos destes atos e fatos por parte da Administração: 

o edital ou convite, o recebimento das propostas, a habilitação, a classificação, a 

adjudicação, o julgamento de recursos interpostos pelos interessados, a revogação, 

a anulação, os projetos, as publicações, anúncios, atas, entre outros. 

A função da licitação é atender o interesse público, visando a proposta mais 

vantajosa, deve haver igualdade de condições, bem como os demais princípios 

resguardados pela constituição. 

 

2.1.2 Princípios da licitação  

 

A palavra princípio vem do latim “principium”, que significa, início, começo, 

origem das coisas. Os princípios visam servir de critério de inspiração às leis ou 

normas concretas do Direito, mediante um processo de generalização e decantação 

de leis. Os princípios jurídicos foram consagrados pelo Direito Romano como 

honeste vivere, aletrum non laedere, suum cuique tribuere, que até hoje continuam 

sendo invocados pela doutrina e jurisprudência. (TARTUCE, 2007, p.70).  

Meireles (2003, p.263) afirma que a licitação é regida por princípios, 

previstos nos artigos 3° e 4° Lei nº 8.666/93, poss uindo os seguintes preceitos, 

sendo o Princípio do Procedimento Formal, Princípio da Publicidade de seus Atos, 

Princípio da Igualdade entre os Licitantes, Princípio do Sigilo na Apresentação das 
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Propostas, Princípio da Vinculação ao Edital, Princípio do Julgamento Objetivo, 

Princípio da Adjudicação Compulsória e Princípio da Probidade Administrativa.    

No Princípio do Procedimento Formal, visa a vinculação da licitação às 

prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases. Essas prescrições 

decorrem não só da lei, como também do regulamento, do caderno de obrigações e 

até do próprio edital ou convite que complementa as normas superiores, tendo em 

vista a licitação a que se refere (Lei nº 8.666/93, art. 4º). Esse procedimento não se 

caracteriza por formalismo ou exigências inúteis e desnecessárias. Por isso, não se 

anula, diante de meras omissões ou irregularidades formais na documentação, algo 

que não cause prejuízo à administração ou aos licitantes. 

O Princípio da Publicidade de seus Atos abrange desde os avisos de sua 

abertura até o conhecimento do edital e seus anexos. Também, o exame da 

documentação e das propostas pelos interessados, o fornecimento de certidões de 

quaisquer peças, pareceres ou decisões com ela relacionadas e a divulgação de 

todos os atos praticados pela Administração em todas as fases da licitação. É em 

razão desse princípio que se impõem a abertura dos envelopes da documentação e 

proposta em público e a publicação oficial das decisões dos órgãos julgadores e do 

respectivo contrato, ainda que resumidamente (arts. 3°, §3°, e 43, § 1º). A maior ou 

menor publicidade se dá de acordo com a modalidade. 

No Princípio da Igualdade entre os Licitantes impossibilita-se a discriminação 

entre os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital ou 

convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, 

que desiguale os iguais ou iguale os desiguais (art. 3°, § 1°). Assegura igualdade de 

direitos a todos os licitantes. 

No Princípio do Sigilo na Apresentação das Propostas significa o 

impedimento imposto a todos os licitantes quanto ao conhecimento da proposta de 

qualquer um deles, antes da data da abertura dos envelopes que contém as 

mesmas (art. 3° §3°, e 43 § 1º). A abertura antecip ada da documentação ou das 

propostas, além de ensejar a anulação do procedimento, constitui também ilícito 

penal, com pena de detenção e multa ao infrator (art. 94), punível até mesmo pela lei 

penal (Decreto-lei nº 2.848/40, art. 326). 

No Princípio da Vinculação ao Edital, todos os termos do edital devem ser 

fixos e invariáveis, ao longo de todo o procedimento administrativo (art. 3º caput). A 
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vinculação ao edital ou convite é princípio básico de toda a licitação, também 

conhecido como a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto 

os licitantes como a Administração que o expediu. As regras estabelecidas no edital 

tornam-se inalteráveis para a licitação proposta, durante todo o certame. Se no 

decorrer da licitação, houver alguma irregularidade que a Administração analisou, 

ela deverá ser invalidada e será reaberta em novos moldes, mas, enquanto vigente 

o edital ou convite, não poderá desviar-se de suas prescrições. 

No Princípio do Julgamento Objetivo, significa a regra imperativa que torna 

obrigatório que o julgamento das propostas se baseie em termos concretos, 

objetivos e determinados por critérios inseridos no edital ou convite. Busca afastar a 

discricionariedade na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se 

aos critérios pré-fixados pela Administração. 

No Princípio da Adjudicação Compulsória possui por escopo impedir que a 

Administração, terminado o procedimento licitatório, qualifique o objeto a outro 

licitante, que não seja o vencedor do procedimento. A adjudicação ao vencedor da 

licitação é obrigatória, salvo se este desistir expressamente do contrato ou não o 

firmar no prazo pré-fixado, a menos que prove justo motivo. O princípio também 

veda a abertura de nova licitação, enquanto válida a adjudicação anterior. Com a 

homologação e a adjudicação encerra-se o procedimento licitatório, passando-se ao 

contrato. 

O Princípio da Probidade Administrativa foi acrescentado há pouco tempo 

pelo estatuto. A probidade administrativa é dever de todo administrador público, mas 

a lei a incluiu dentre os princípios específicos da licitação (art. 3°), naturalmente 

como uma advertência às autoridades que a promovem ou a julgam. A probidade na 

Administração é mandamento constitucional (art. 37, § 4º), que pode conduzir à 

suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível. 

No Brasil existem vários princípios que norteiam os recursos públicos. Sabe-

se que a Lei nº 8.666/93 possui algumas falhas, podendo ocasionar o 

enriquecimento ilícito por parte de alguns gestores públicos. Neste contexto, cabe 

aos operadores de Direito, aos órgãos fiscalizadores da legislação e à sociedade em 

geral participar desta conjuntura. É essencial que a sociedade observe como o 
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dinheiro público é investido e utilizado pela Administração Pública, a fim de obter o 

pleno exercício da cidadania tratando do Princípio da Publicidade. 

 

2.1.3 Modalidade da licitação 

 

Moreira (2012, p.20) argumenta que a Modalidade de licitação é a forma de 

conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. São 

modalidades de licitação, de acordo com o art. 22 da Lei nº 8.666/93 a concorrência, 

tomada de preços, convite, concurso e leilão. Além dessas, tem a modalidade 

pregão, institucionalizada pela Lei nº 10.520/2002.  

Sendo Concorrência, conforme § 1º do art.22, “a modalidade de licitação que 

possibilita a participação de quaisquer interessados que, na fase de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto.” Se realiza com ampla publicidade para 

assegurar a participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos 

previstos no edital. É a espécie apropriada para contratos de grande vulto. 

Na Tomada de Preços, de acordo com § 2º do art.22,  

 

É a modalidade de licitação que se realiza entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atendam a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 

 

A grande característica dessa modalidade é a existência de habilitação 

prévia dos licitantes, através dos registros cadastrais. 

Convite é a modalidade de licitação entre no mínimo três interessados do 

ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, podendo também participar 

aqueles que mesmo não convidados estiverem cadastrados na correspondente 

especialidade e manifestarem interesse com antecedência de 24 horas da 

apresentação das propostas. (art. 22, § 3º) Não exige publicação do edital, já que a 

convocação se faz por escrito com antecedência de cinco dias úteis.  

Concurso se caracteriza, de acordo com § 4º do art. 22,  

 

Na modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
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Leilão conforme § 5º do art.22 é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados para venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou ainda para alienação de bens 

imóveis cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou de dação em 

pagamento. Vence quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

Silva et al. (2011, p.15) as modalidades de licitação representam o conjunto 

de regras que devem ser observadas na realização de um determinado 

procedimento licitatório. Os tipos de licitação são os critérios utilizados para o 

julgamento da licitação. Na Legislação Brasileira, os tipos de Licitação são 

estabelecidos nos incisos do §1º do art. 45 da Lei nº 8.666/1993, sendo o menor 

preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. 

Existem várias modalidades em razão das suas características próprias, 

destinando-se a determinados tipos de contratação. A licitação é o gênero, do qual 

as modalidades são as espécies. Desta forma, possível é aplicar a essas espécies 

os preceitos genéricos da licitação, enquanto os específicos regem cada modalidade 

em particular. 

Ademais, o principal fator de seleção da modalidade de licitação é o valor 

estimado para contratação, exceção quando se trata de pregão, que não está 

limitado a valores, e que para melhor elucidação será tema do próximo tópico. 
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3 PREGÃO  

 

Segundo Machado (2005, p. 7) “Pregão é a modalidade de licitação, que tem 

por intuito adquirir bens e serviços comuns, por meio de sessão pública, onde são 

feitos lances e propostas, não sendo levado em consideração o valor estimado da 

contratação”. A Lei nº 10.520/02, que instituiu o pregão define bens e serviços 

comuns como, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Assim, bens ou serviços comuns podem ser definidos como sendo aqueles 

que, de acordo com as requisições do interesse público e dos procedimentos do 

próprio pregão, podem ser achados no mercado com certa facilidade. Não 

significando que comum seja um objeto sem sofisticação ou tecnologia. 

O Pregão garante economias imediatas nas aquisições de bens e serviços, 

em especial aquelas compreendidas nas despesas de custeio da máquina 

administrativa federal. Essa modalidade permite ainda maior agilidade nas 

aquisições, ao desburocratizar os procedimentos para a habilitação e o cumprimento 

da sequência de etapas da licitação. (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 2000, p. 

4). 

Para Fernandes (2000, p.5) “o Pregão pode ser adotado para os mesmos 

tipos de compras e contratações realizadas através das modalidades concorrência, 

tomada de preços e convite”. Através dele podem ser adquiridos os bens e serviços 

comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade sejam objetivamente definidos 

por edital, por meio de especificações usuais no mercado. Incluem-se nessa 

categoria as peças de reposição de equipamentos, mobiliários padronizados, 

combustíveis e materiais de escritório e serviços, tais como limpeza, vigilância, 

conservação, locação e manutenção de equipamentos, agenciamento de viagem, 

vale-refeição, bens e serviços de informática, transporte e seguro saúde. 

Fernandes (2000, p. 4) diz que “O Pregão permite o uso das novas 

tecnologias eletrônicas para a sua realização, reduzindo custos e facilitando a 

participação de maior número de competidores”. Destaca-se o uso da Internet como 

veículo para a divulgação dos avisos e editais do pregão. A integração do processo 

de compras governamentais ao ambiente tecnológico possibilita maior 
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transparência, controle social e oportunidades de acesso às licitações públicas. As 

regras do pregão são simples e inovadoras.  

Moreira (2012, p.28) menciona que a Medida Provisória nº 2.026, de 4 de 

maio de 2000, instituiu o pregão como nova modalidade de licitação. A reedição da 

Medida Provisória, em 28 de julho de 2000, incorporou inúmeros aperfeiçoamentos 

de redação destinados a melhor esclarecer aspectos do rito do pregão. O Decreto nº 

3.555/00 detalhou os procedimentos previstos na Medida Provisória e especificou os 

bens e serviços comuns. 

Motta (2014, p.14) descreve que o pregão foi instituído exclusivamente no 

âmbito da União, ou seja, só podia ser aplicado na Administração Pública Federal, 

compreendidos os três Poderes. Especificamente, alcançou os mesmos órgãos e 

entidades da Administração Federal sujeitos à incidência da Lei nº 8.666/93: a 

administração direta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista. Houve muita discussão sobre a irregularidade da 

criação de nova modalidade de licitação através de medida provisória e 

exclusivamente para a União. 

A Lei nº 10.520/02 buscou solucionar as irregularidades existentes, através 

do pregão, estendendo-a a todos os entes da Federação. Essa mudança foi 

instaurada pelo regime jurídico anterior, como norma geral de licitação, a todos os 

entes da Federação. 

Justen Filho (2005, p. 11) explica que todas as normas editadas pela União 

comportam regulamentação por todas as esferas da Federação. A interpretação 

adotada a propósito da Lei nº 10.520/02 não é diversa.A ausência de 

regulamentação local não impede a aplicação da lei, pois não há necessidade de lei 

para dispositivos legais autoaplicáveis.  

A Lei nº 8666/93 continua a vigorar, conforme aponta o art. 9º da Lei nº 

10.520/02. Portanto, continuam a existir as modalidades licitatórias previstas na Lei 

Nacional de Licitações. Essas figuras não foram suprimidas, assim como os 

pressupostos de suas aplicações. 

Machado (2010) expõe que a Lei nº 10.520/02 ofereceu ao pregão a 

segurança jurídica necessária para a sua implementação no âmbito da 

Administração Pública, terminando assim com as incertezas geradas pela Medida 

Provisória. 
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Moreira (2012, p. 30) diz que o Pregão é a modalidade de licitação para 

aquisição de bens e serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em 

sessão pública, por meio de propostas e lances, para classificação e habilitação do 

licitante com a proposta de menor preço. Tal conceito de aquisição é estabelecido 

pelo art. 6º, III, da Lei nº 8666/93, como compra, toda aquisição remunerada de bens 

para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Por sua vez, serviço é 

definido no inciso II do mesmo artigo como: 

 
Lei nº 8.666/93: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais. 

 

Para Moreira (2012), os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possa ser objetivamente definida pelo edital, por meio 

de especificações usuais no mercado. Trata-se, portanto, de bens e serviços 

geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si. 

Ou seja, que não demandem significativas exigências técnicas, nem difíceis buscas 

no mercado, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço. 

 

3.1 Princípios que orientam a modalidade pregão 

 

Moreira (2012, p.33) afirma que se criaram duas formas de pregão, sendo 

Presencial e Eletrônico. O pregão presencial é aquele corriqueiro nas repartições 

públicas onde os interessados comparecem fisicamente para participar da licitação. 

Já o pregão eletrônico, é a licitação realizada com a utilização de recursos de 

tecnologia da informação.  

O autor expõe que nesse tipo de pregão, os interessados são cadastrados 

previamente, com todos possuindo senhas de acesso para identificação, que são 

intransferíveis. Os interessados encaminham suas propostas eletronicamente, e 

como no presencial, ocorre o pregão propriamente dito, com a oferta de lances até a 

obtenção do menor preço. O pregão presencial foi o primeiro a ser regulamentado 

pela União. Prova disso é que o Decreto nº 3.555/00 é anterior à Lei nº 10.520/02. 

Fônseca (2007, p. 5) afirma que o Pregão Eletrônico trata-se de uma das 

formas de realização da modalidade licitatória de pregão, apresentando as regras 
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básicas do Pregão Presencial, com procedimentos específicos, caracterizando-se 

especialmente pela ausência da “presença física” do pregoeiro e dos demais 

licitantes, uma vez que toda interação é feita por meio de sistema eletrônico de 

comunicação pela Internet, possuindo como importante atributo a potencialização de 

agilidade aos processos licitatórios, minimizando custos para a Administração 

Pública, estando cada vez mais consolidado como principal forma de contratação do 

Governo Federal. 

O autor acrescenta que o uso e a aplicabilidade do Pregão, na forma 

eletrônica, como modalidade de licitação no âmbito da Administração Pública 

Federal proporcionou, desde o início, impacto nas contratações governamentais, 

representado em grandes vantagens aos entes públicos, notadamente em virtude de 

suas características de celeridade, desburocratização, economia, ampla divulgação 

e publicidade e eficiência na contratação. 

 

3.2 Considerações importantes para o processo de pr egão eletrônico 

 

Conforme Moreira (2012, p. 36), com o sucesso do pregão presencial, o 

Governo Federal, visando em uma maior agilidade e simplificação dos 

procedimentos licitatórios, decidiu implantar o pregão eletrônico. Representando 

uma das formas de realização da modalidade licitatória de pregão, que apresenta as 

mesmas regras básicas do pregão presencial, mas possui alguns procedimentos 

específicos.  

Caracteriza-se especialmente pela inexistência da presença física do 

pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez que toda interação é feita por meio de 

sistema eletrônico de comunicação pela Internet. Possui como importante atributo a 

potencialização de agilidade aos processos licitatórios, minimizando custos para a 

Administração Pública, estando cada vez mais consolidado como principal forma de 

contratação do Governo Federal. 

Segundo o Ministério do Planejamento (2000, p.4) para participar do 

processo de pregão, os interessados devem encaminhar proposta escrita de preço 

para a Comissão de Licitação. As propostas de menor preço e as ofertas até 10% 

superiores são selecionadas. Desse modo, em tese, o pregão começa com um valor 
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respaldado na realidade do mercado, pois quem exagerar na proposta correrá o 

risco de ficar fora da disputa.  

As regras do pregão estabelecem algumas salvaguardas para assegurar 

patamares mínimos de competitividade. Assim, no caso de seleção de menos de 

três ofertas após a abertura dos lances escritos, será permitida a participação dos 

três melhores, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos. 

O pregão permite ainda o uso das novas tecnologias eletrônicas para a sua 

realização, reduzindo custos e facilitando a participação de maior número de 

competidores. Merece destaque o uso da internet como veículo para a divulgação 

dos avisos e editais do pregão. Sabe-se que a integração do processo de compras 

governamentais a este ambiente tecnológico possibilita maior transparência, controle 

social e oportunidades de acesso às licitações públicas, assim acompanha-se o 

processo. O pregão eletrônico será instituído com base no SIASG (Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais) o sistema de compras e 

contratações governamentais, que já funciona na internet e possui mais de 120 mil 

fornecedores cadastrados. 

As regras do pregão também são inovadoras e simples, porque as propostas 

são abertas e o pregoeiro pode ajudar. É prevista inversão das fases de habilitação 

e classificação dos licitantes. A inversão permite que seja examinada somente a 

documentação do participante que tenha apresentado a melhor proposta. O 

procedimento que vem sendo adotado nas concorrências obriga ao prévio exame da 

documentação de habilitação apresentada por todos os participantes, acarretando 

desnecessária lentidão na conclusão da licitação. (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2000). 

O aperfeiçoamento da legislação sobre licitações, com o estabelecimento do 

Pregão, é uma ação prevista no Programa Redução de Custos, integrante do Plano 

Plurianual 2000-2003. Este Programa vem implementando um conjunto articulado de 

medidas voltadas para a modernização dos processos de compra e contratação, a 

introdução de controles gerenciais de custo e a aplicação de tecnologias da 

informática nas licitações.  

Essa inovação ambicionou não apenas cobrir todo o espectro de 

programação governamental articulada pelo Plano Plurianual de governo, como 

também fazer que os aparatos de gestão de cada programa incluíssem recursos, 
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procedimentos e normas de avaliação e de monitoramento que servissem, ao 

mesmo tempo, como instrumentos para a avaliação dos programas pelos gerentes, 

bem como à avaliação no âmbito ministerial e do próprio conjunto do Plano. Cabe 

ressaltar que tal inovação não implicou a exclusão de avaliações de tipo tradicional. 

(CALMON e GUSSO, 2003).  

As diferentes modalidades de avaliação, que complementam a sistemática 

utilizada no Plano Plurianual, continuam sendo apoiadas pelo governo, como parte 

da estratégia de desenvolvimento de uma “cultura de avaliação” e de busca por 

maior transparência e responsabilização da gestão pública.  

A revisão da legislação e das normas é diretriz para a viabilização das 

mudanças na área de licitações e o cumprimento das metas de redução de custos 

do Programa. A ideia simples e inovadora de estabelecer uma competição mais 

acirrada pelo menor preço em licitações favorece a Administração Pública. Os 

fornecedores e a sociedade têm como exercer maior controle sobre as contratações 

realizadas.  

 

3.3 Pregoeiro 

 

Segundo a concepção de Moreira (2012, p.33) somente poderá atuar como 

pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer a 

atribuição (parágrafo único, art. 7º, decreto nº 3.555/00). A equipe de apoio deverá 

ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 

emprego da Administração, preferencialmente, pertencente ao quadro permanente 

do órgão ou da entidade promotora do pregão, para prestar assistência ao 

pregoeiro. 

Para atuar como pregoeiro, o servidor deve possuir algumas qualidades 

essenciais como honestidade, integridade, responsabilidade, para que possa 

desenvolver suas atividades maximizando resultados em termos de custos, prazos e 

qualidade. A licitação na modalidade pregão deixou de ser apenas um simples ato 

de abertura e classificação de propostas. Dominar o processo de negociação é 

essencial para alcançar bons resultados. 

Buscando assegurar os interesses da Administração, o pregoeiro precisa 

saber negociar com o licitante para reduzir custos sem perder a qualidade 
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pretendida. A instauração de procedimento licitatório na modalidade pregão se dá 

por ato da autoridade competente, que examinará e aprovará a minuta de edital com 

seus anexos.  

O edital é produzido com o concurso de outros documentos previamente 

elaborados pela unidade administrativa ou área que demanda a realização da 

licitação e, portanto, conhecer detalhadamente os bens ou serviços a serem 

adquiridos. É exigida a prévia elaboração de termo de referência, que instruirá o 

processo visando à instauração da licitação. De forma concomitante, poderão ser 

elaboradas as planilhas de custo. Em seguida, é verificada a disponibilidade de 

recursos orçamentários e providenciada a designação do pregoeiro e sua respectiva 

equipe. 

Borges (2000, p.546) menciona que "alguns autores ponderam que o 

pregoeiro concentra responsabilidade e autoridade em demasia, havendo espécie 

de centralização, que pode ser danosa à Administração Pública". Verdadeiramente a 

figura do pregoeiro concentra muitas atribuições que devem ser desempenhadas por 

servidor público altamente capacitado. 

Manasfi e Oliveira (2014) explicam que para "ser" ou "tornar-se" pregoeiro 

não basta ser servidor público e possuir as qualificações que são correlatas ao seu 

cargo de procedência. É necessário mesclar as qualidades pessoais com as 

qualidades profissionais. 

É inadmissível que o pregoeiro pense que a modalidade pregão abrevie-se 

simplesmente ao credenciamento dos licitantes, ao  recebimento dos envelopes de 

proposta e habilitação, ao acompanhamento da sessão presencial ou sessão virtual 

e à busca pela empresa que oferte o menor preço. 

Justen Filho (2013, p.78) descreve que a atividade de pregoeiro exige 

algumas habilidades próprias e específicas. A condução do certame, especialmente 

na fase de lances, demanda personalidade extrovertida, conhecimento jurídico e 

técnico razoáveis, raciocínio ágil e espírito esclarecido.  

O pregoeiro não desempenha mera função passiva (abertura de propostas, 

exame de documentos, etc.), mas lhe cabe inclusive fomentar a competição - o que 

significa desenvoltura e ausência de timidez. Nem todas as pessoas físicas dispõem 

de tais características, que se configuram como uma questão de personalidade 

muito mais do que de treinamento. Constituir-se-á, então, em dever da autoridade 
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superior verificar se o agente preenche esses requisitos para promover sua 

indicação como pregoeiro. 

O pregoeiro deve possuir algumas qualidades do tipo: ter capacidade de 

liderança, vestir-se adequadamente e de forma apresentável, ter segurança em 

suas falas e decisões, apresentar boa articulação para manter negociação com os 

fornecedores e para gerir sua equipe de apoio, demonstrar boas maneiras, ser 

tolerante a críticas e  saber mediar situações de conflito. 

No caso do pregão eletrônico, o pregoeiro deve saber trabalhar com 

equipamentos de informática (computador e impressora), saber utilizar a Internet, 

dominar ou ao menos ter noção da operacionalização dos sistemas provedores das 

licitações eletrônicas. 
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4 BAKHTIN E A LINGUÍSTICA 

 

As concepções de Bakhtin nos levam a questionar e analisar sobre diversas 

áreas do conhecimento, nesta pesquisa será tratado sobre as Impugnações de 

Pregão. Tal assunto será descrito nos tópicos posteriores.  

Segundo Frossard (2007, p.4) as obras bakhtinianas têm uma visão 

diferente sobre tudo que é associado ao estudo da linguagem. Recusando-se a 

definir a língua como um sistema estruturado, exterior ao indivíduo e perfeitamente 

analisável isoladamente. Ele estabeleceu que seus estudos não estivessem situados 

no campo da linguística, mas se encontravam no interior de uma nova ciência, a 

Metalinguística/ Transliguística.  

Para Bakhtin(1990) apud Frossard (2007) a Metalinguística/ Transliguística é 

uma ciência apropriada para dar conta do estudo do discurso, fundamentando em 

relações dialógicas, sendo essencial para o desenvolvimento de qualquer estudo no 

campo da linguagem. Participa-se constantemente de um diálogo, onde a interação 

com o outro é inevitável, já que o “eu” constitui esse outro, sendo por ele constituído, 

ou seja, o dialogismo é o princípio básico da existência humana.   

Na visão de Bakhtin, pode-se realizar uma diferenciação entre um assunto e 

a sua significação, mas é necessário verificar o grau de relação entre eles, como 

uma maneira de constituir uma ciência sólida da significação. Ele ressalta que uma 

análise da significação de uma palavra pode levar a duas direções distintas: a 

investigação do tema, que abrangeria a significação contextual de certa palavra em 

determinadas condições de enunciação; ou a investigação da significação, que 

trataria da significação da palavra no sistema linguístico, correspondendo à 

investigação da palavra dicionarizada. O autor acrescenta: 

 

Bem entendido, é impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre a 
significação e o tema. Não há tema sem significação, e vice-versa. Além 
disso, é impossível designar a significação de uma palavra isolada [...] sem 
fazer dela o elemento de um tema, isto é, sem constituir uma enunciação, 
um “exemplo”. Por outro lado, o tema deve apoiar-se sobre uma certa 
estabilidade da significação; caso contrário, ele perderia, em suma, o seu 
sentido (BAKHTIN, 1990, p. 129). 

 

Pires e Dias (2009, p. 5) explicam que Bakhtin superou a dicotomia forma-

conteúdo, integrando, assim, à organização da linguística a experiência social. 

Essas propriedades de reconhecimento e compreensão dos elementos linguísticos 



27 

 

podem ser comparadas as condições de sinalidade (identificação) e descodificação 

(compreensão) das formas linguísticas expressas por Bakhtin.  

Sobre o componente sinalidade, este só pode ser reconhecido, mas não 

compreendido. O sinal é uma entidade de conteúdo imutável, não pode substituir 

nada, sendo somente uma ferramenta técnica para escolher um determinado objeto 

ou acontecimento. O sinal não pertence ao domínio da ideologia, faz parte do mundo 

dos objetos técnicos, dos instrumentos de produção no sentido amplo do termo. 

Bakhtin (1990) menciona que o sinal, bem como o seu correlato, a 

identificação, existem apenas como constituintes da língua como um todo. A pura 

sinalidade não tem existência real na língua, esse componente, é dialeticamente 

absorvido pela nova qualidade do signo ou língua. Por tanto, o processo de 

identificação não pode ser associado com um processo que é típico dos signos, a 

descodificação ou compreensão.  

Esses processos são distintos, somente o sinal é identificado. O signo é 

descodificado. A descodificação (entendimento) de uma forma linguística não ocorre 

com a sua identificação como sinal, mas com a compreensão da palavra no seu 

sentido particular. Para o autor, a tarefa de descodificação não visa somente 

caracterizar a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso.  

Pires e Dias (2009) afirmam que no sistema interno da língua 

(significação/semiótico), são identificadas as formas linguísticas. A significação e 

tema, semiótico e semântico estão intrinsecamente ligados à língua como um todo. 

Se tais domínios forem tomados separadamente, não integrando a totalidade da 

língua, mas constituindo cada um deles um modo de significação abstrato, é 

possível formular um campo semântico de cada um desses modos, com o objetivo 

de compreendê-los.  

 

4.1 Palavra e o enunciado  

 

Conforme Dorne (2010, p. 2) discorrer o conceito de “palavra” (discurso) sem 

esbarrar nas questões inerentes à “língua”, “fala” e “enunciação”, torna-se uma 

atividade não profícua, uma vez que a palavra está intimamente ligada a tais 

conceitos. O vocábulo “palavra” levanta discussões iniciais que repousam sobre a 

linguagem e, consequentemente à língua. 
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Bakhtin (1990, p.90) descreve que se lançar um olhar objetivo para a língua, 

não se encontra nela um sistema de normas imutáveis, mas, ao contrário, uma 

“evolução ininterrupta das normas da língua”.  Aos usuários da língua cria-se a falsa 

impressão de que quando escrevemos, falamos, a língua nada mais seja que um 

sistema imutável e incontestável de normas fixas. No entanto, o que ocorre é um 

processo contínuo de transformações linguísticas, ainda que para seus usuários seja 

impossível registrá-las. 

Bakhtin (1990) menciona que a consciência subjetiva do locutor não se 

utiliza da língua tal como de um sistema de formas normativas, uma vez que “tal 

sistema é uma mera abstração, produzida com dificuldade por procedimentos 

cognitivos bem determinados.”Portanto, enfatiza-se que na realidade, o locutor irá 

utilizar a língua em situações concretas, em um contexto concreto.  

Em vez de residir na conformidade à norma utilizada, para o locutor, o centro 

de gravidade da língua está no novo significado produzido neste contexto. Ao locutor 

importa que a forma linguística sirva para determinado contexto, tornando-a um 

signo adequado às condições deste contexto. Ou seja, a forma linguística ganha 

importância para o locutor na medida em que se apresenta como signo variável e 

flexível, não como sinal estável e sempre igual a si mesmo. 

A “palavra” sempre se dá em contextos de enunciações precisos, logo, em 

um contexto ideológico preciso e, em decorrência disso, a palavra sempre estará 

“carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”, pois “não são 

palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas 

boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, entre outros”. 

Dorne (2010) relata que nas situações de enunciações concretas, o critério 

ideológico suplanta o critério de correção linguística, ligando-se intimamente à 

palavra. Somente em procedimentos particulares, distantes das motivações da 

consciência do locutor, que a língua pode ser separada abstratamente do caráter 

ideológico e vivencial inerente à ela; os signos de linguagem acabam sendo 

suplantados pelos sinais.  

Sabe-se que é na enunciação que as “palavras” dirigem-se a outrem, 

externamente. Bakhtin (1990) ressalta que mesmo monológicas, a enunciação é 

“elemento inalienável da comunicação verbal”. Assim, toda enunciação, mesmo na 

imobilidade da escrita, é resposta a algo construída como tal, uma vez que ela é um 
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elo na “cadeia dos atos de fala”. Toda palavra, de uma forma ou de outra, reverbera 

as que a precederam, polemizando-as, antecipando-as, contando com as reações 

da compreensão.  

O autor explica que no processo de compreensão autêntico, afirmam os 

teóricos, comporta-se a resposta, a réplica ativa, pois a palavra está totalmente 

desvinculada da compreensão como ato passivo como tratam os filólogos - 

linguísticas. A enunciação isolada-fechada-monológica, distante do contexto 

linguístico e real e, consequentemente, da resposta potencial ativa, é, tão e 

somente, possível na compreensão passiva do filólogo, por ser o ponto de origem e 

chegada da reflexão linguística.  

As palavras do locutor ganham vida com as entoações por ele conferidas e, 

consequentemente, acabam por dialogar, também, com os valores da sociedade; 

posicionando-se em relação a estes valores. Bakhtin (1990, p. 273) diz que toda 

compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva; 

toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A compreensão passiva do significado 

do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da compreensão ativamente 

responsiva real e plena, que se atualiza na subsequente resposta em voz real alta. 

A palavra é socialmente dirigida, determinada, primeiramente, pelo contexto 

imediato e pelos participantes do ato de fala. Tais participantes, juntamente com a 

situação, serão os responsáveis pela “forma” e “estilo” da enunciação. As formas 

como as “palavras” são ditas, como o discurso é organizado se dão em virtude do 

que é exterior no meio social em que o indivíduo se encontra; contrariamente ao que 

propunha o subjetivismo individualista, que afirmava que este centro organizado 

estava no interior de cada indivíduo. Isto porque a enunciação nada mais é que 

produto da “interação social”, seja determinada pela situação imediata ou pelo 

contexto mais amplo: o conteúdo, a significação, a produção de sentidos pelas/nas 

palavras são organizados pelas condições exteriores ao indivíduo, no meio social.  

Beth Brait apud Dorne (2010) enfatizam a importância da definição de 

“enunciação” como produto da interação social, uma vez que tal distinção do 

conceito de interação bakhtiniano não é coincidente com demais concepções 

interacionistas que apontam a situação como o eixo central de produção e 

compreensão de sentidos.  
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E ao tratar do “contexto mais amplo”, Bakhtin acaba apontando para a 

participação do interdiscurso, da história e da memória que, mesmo não explícitos 

em toda situação, participam ativamente na produção de sentidos. Frente à natureza 

social da enunciação, torna-se impossível separar a palavra do seu conteúdo 

ideológico. Ele diz que toda palavra é ideológica e, consequentemente, a utilização 

da língua está ligada a evolução ideológica. 

O caráter ideológico da palavra, bem como sua natureza social, levam 

Bakhtin a ressaltar outro ponto fundamental da enunciação: por mais completa que 

seja, a enunciação é apenas uma fração de uma comunicação verbal ininterrupta. O 

discurso (palavra) está embrenhado de discursos que o antecederam seja para 

confirmar, refutar, antecipar respostas e determinará, por assim dizer, discursos 

futuros. Em decorrência disso, explica Bakhtin a “palavra” não tem autor, ela é de 

ninguém”.  

 

4.2 Dialogismo  

 

Rechdan (2005, p. 2) explica que o dialogismo não deve ser confundido com 

polifonia, porque aquele é o princípio dialógico constitutivo da linguagem e esta se 

caracteriza por vozes polêmicas em um discurso. Há gêneros dialógicos 

monofônicos (uma voz que domina as outras vozes) e gêneros dialógicos polifônicos 

(vozes polêmicas).  

Freitas (1997) apud Souza (2005) relatam que os estudos bakhtinianos 

buscavam um entrelaçamento entre sujeito e objeto, baseando-se em uma síntese 

dialética inserida em um universo cultural e histórico. Nessa concepção, a língua não 

pode ser entendida como se fosse um sistema abstrato de normas, haja vista que 

ela apresenta uma realidade extremamente dinâmica e viva diante das interações 

verbais dos interlocutores, estando, assim, em constante evolução. Portanto, não se 

pode restringi-la ou distanciá-la de sua realidade evolutiva. Por isso, a noção de 

alteridade ocupa um lugar de destaque no universo bakhtiniano.  

Clark e Holquist (1998) descrevem que a alteridade reconhece um 

destinatário ativo, um ser que não se limita à compreensão passiva diante do 

locutor. Trata-se de um destinatário que reage de modo responsivo à 

fala/mensagem recebida, produzindo respostas (ora concordantes, ora discordantes) 
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que se relacionam em um plano dialógico. É sob tal ótica que se desenvolve o 

pensamento de Bakhtin acerca do dialogismo, o qual alude ao permanente diálogo 

travado entre os diversos discursos que circulam na sociedade, devendo, por isso, 

ser visualizado e reconhecido como elemento responsável pela instauração da 

natureza interdiscursiva da linguagem. Bakhtin (1990) diz: 

 

A palavra, por ser o território comum do locutor e do interlocutor, comporta 
duas faces: é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como 
pelo fato de que se dirige para alguém. Ela representa o produto da 
interação locutor/ouvinte, servindo de expressão de um em relação ao 
outro. Segundo o pensador russo, é através da palavra que me defino em 
relação ao outro, à coletividade; é no perímetro das relações interpessoais, 
mediadas pela linguagem, que os homens constroem conhecimento e se 
estabelecem no meio social.  
 

 

Rechdan (2005, p. 4) expõe que entende os enunciados alheios quando se 

reage a algumas palavras que despertam ressonâncias ideológicas ou concernentes 

à vida.  Ter discernimento não significa reconhecer o “sinal”, a forma linguística, nem 

a um processo de identificação, o que realmente é importante é a interação dos 

significados das palavras e seu conteúdo ideológico, não só do ponto de vista 

enunciativo, mas também do ponto de vista das condições de produção e da 

interação locutor/receptor. 

Bakhtin (1990, p.123) abordava que a verdadeira substância da língua não é 

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação 

monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações.  

Para o autor, a interação verbal constitui assim a realidade fundamental da 

língua. E o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma 

das formas mais importantes, da interação verbal.Mas pode-se compreender a 

palavra ‘diálogo’ num sentido mais amplo. Isto é, não apenas como a comunicação 

em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja.  

Os seus escritos representam um elemento da comunicação verbal. Sendo 

um objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser 

apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no 
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quadro do discurso interior, sem contar as reações impressas, institucionalizadas, 

que se encontram nas diferentes esferas da comunicação verba. 

Rechdan (2005) explica que o ato de fala sob a forma de livro é sempre 

orientado em função das intervenções anteriores na mesma esfera de atividade, 

tanto as do próprio autor como as de outros autores: ele decorre da situação 

particular de um problema científico ou de um estilo de produção literária.  

Assim, o discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma 

discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, entre outros. 

Neste contexto, a comunicação, tanto exterior, na relação com o outro, como no 

interior da consciência, ou escrito, realiza-se na linguagem. Refere-se a qualquer 

forma de discurso, quer sejam as relações dialógicas que ocorrem no cotidiano, quer 

sejam textos artísticos ou literários.  

Portanto, Bakhtin (1990) acredita que o diálogo como as relações que 

ocorrem entre interlocutores, em uma ação histórica compartilhada socialmente, isto 

é, que se realiza em um tempo e local específicos, mas sempre mutável, devido às 

variações do contexto. Defende também que o dialogismo é constitutivo da 

linguagem, pois mesmo entre produções monológicas observamos sempre uma 

relação dialógica, onde todo gênero é dialógico. 

 

4.3 Dialogia e o enunciado 

 

Segundo Bakhtin (1990) a verdadeira substância da língua não é constituída 

por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 

da interação verbal, realizada através do enunciado ou enunciações. 

Para o autor, a enunciação representa o produto da interação de duas 

pessoas socialmente organizadas, mesmo que não exista um interlocutor real, este 

pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 

locutor. 

Cavichioli (2010, p.3) descreve que é através da comunicação que se 

constitui uma das formas mais importante da interação verbal. É necessário 

entender o sentido de “diálogo” numa forma mais amplo, não apenas como a 
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comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação 

verbal, independentemente de seu tipo. 

Bakhtin (1990) acredita que o emissor e o receptor não podem ser 

considerados como caixas ou casas vazias de emissão e recepção de mensagens. 

Eles devem ser reconhecidos como sujeitos “plenos” ou “preenchidos”, tanto por 

qualidades modais necessárias a suas competências comunicativas, quanto por 

valores decorrentes das relações com o “extralinguístico” e com a sociedade. 

Percebe-se que o locutor é considerado um ser social, desenvolvido pela interação 

com as pessoas ou relações com o “extralinguístico” e a sociedade. Cavalcanti Filho 

et al. (2011, p.3) explica que: 

 

A ideia de que o uso da língua se efetua em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, “proferidos” pelos participantes de uma ou 
outra esfera da atividade humana; que o enunciado é irrepetível, tendo em 
vista que é um evento; que o enunciado é a unidade real da comunicação 
discursiva, já que o discurso só tem possibilidade de existir na forma de 
enunciados e que o estudo do enunciado como unidade real da 
comunicação discursiva permite compreender de uma maneira mais correta 
a natureza das unidades da língua.  

 

Bakhtin (1990, p, 324) menciona que muitas pessoas têm dificuldade na 

compreensão do texto na linguística ou em outras ciência se afirma que “a língua, a 

palavra são quase tudo na vida humana”. O enunciado é visto por Bakhtin como a 

unidade da comunicação discursiva. Cada enunciado constitui um novo 

acontecimento, um evento único e irrepetível da comunicação discursiva. Ele só 

pode ser citado e não repetido, pois, nesse caso, constitui-se como um novo 

acontecimento.  

O enunciado origina-se na inter-relação discursiva, por isso que não pode 

ser nem o primeiro nem o último, pois já é resposta a outros enunciados, ou seja, 

surge como sua réplica. Diante disso, observo que a concepção bakhtiniana de 

enunciado não pode ser a frase enunciada, que se constituiria em partes textuais 

enunciada, mas trata-se de uma unidade mais complexa que transcende os limites 

do próprio texto, quando este é tratado apenas sob o prisma da língua e de sua 

organização textual.  

Para Oliveira, M. (2007, p. 2) o dialogismo é a ordem do enunciado, sua 

natureza, sua regra. Seja na instância do discurso, como interdiscursividade ou 

como heterogeneidade constitutiva, seja na instância da realização concreta, como 
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intertextualidade, transtextualidade ou heterogeneidade mostrada, todo enunciado 

reclama dizeres outros, vindos de outras cenas enunciativas. Todo enunciado nasce 

do preceito dialógico.  

Para a autora acima, Bakhtin acreditava que a verdadeira substância da 

língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal realizada por meio da 

enunciação ou das enunciações. Para ele a língua não pode estar isolada, fechada, 

ou seja, desvinculada ao contexto linguístico real. É por tratar a língua neste viés 

que Bakhtin critica a radical postura saussuriana, que privilegia o caráter formal e 

estrutural do fenômeno linguístico, em consequência disso, Bakhtin tenta trazer para 

o centro da cena dos estudos linguísticos a noção de comunicação social. 

Os escritos de Bakhtin para os estudos linguísticos são fundamentais, pois o 

desenvolvimento de suas concepções serve como alicerce para a reformulação e 

construção de novos conceitos para os estudos inovadores da linguagem. O 

enunciado também deve ser interligado à situação social (imediata e ampla) em que 

é produzido e está inserido. Isto é, o enunciado não pode ser compreendido 

dissociado das relações sociais que o suscitaram, pois, o “discurso”, como 

fenômeno de comunicação social, é determinado por tais relações.  

A dialogia e o enunciado como um todo de sentido não se limitam apenas a 

sua dimensão linguística, mas concebe a situação social ou dimensão extraverbal 

como elemento constitutivo. Portanto, segundo as concepções de Bakhtin: “não é a 

frase ou a oração enunciada, mas, para manter uma analogia, o texto enunciado 

(texto + situação social de interação = enunciado).” (RODRIGUES, 2005 apud 

CAVALCANTI, 2011, p. 2) 

 

4.3 Polifonia 

 

Souza (2005, p. 3) afirma que a introdução do conceito de polifonia no 

universo das ciências da linguagem deve-se aos trabalhos realizados por Bakhtin 

para caracterizar o romance de Dostoiévski. A abordagem do tema remete a um 

ponto essencial da obra bakhtiniana: a relação autor - herói.  

Souza (2005) expõe que a “teorização sobre a relação estética entre autor e 

herói passa por um significativo refinamento quando Bakhtin analisa a narrativa de 

Dostoiévski”, pois, através desse exame, torna-se possível a visualização de uma 
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nova posição artística: um cenário no qual a voz autoral e a voz do herói são 

colocadas em um mesmo plano. Também ressalta: 

 

A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra 
comum do autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói 
como uma de suas características, mas tampouco serve de intérprete da 
voz do autor. Ela possui independência excepcional na estrutura da obra, é 
como se soasse ao lado da palavra do autor coadunando-se de modo 
especial com ela e com as vozes plenivalentes de outros heróis. (BAKHTIN, 
1990, p. 3). 

 

Bakhtin (1990) utiliza o termo “voz” para associar a consciência falante que 

se faz presente nos discursos. Esse discernimento não é imparcial, sempre cogita 

entendimento de mundo, juízos e valores. O autor descreve que a investigação das 

personagens de Dostoievski mostra o acompanhamento das variadas concepções 

da sociedade.  

Segundo Souza (2005) “a polifonia manifesta-se em certos tipos de textos 

que deixam entrever outras vozes. Em alguns discursos, é o “acionamento” dessa 

polifonia que permite aos interlocutores escutar as diferentes vozes, sem disfarçá-

las”.  

Diferente do argumento de Brait apud Rechdan (2005, p.2), aborda que o 

texto irônico é sempre polifônico, mas um artigo de opinião não é polifônico porque 

há uma voz dominante, não há polêmica. O gênero romance, para Bakhtin 

apresenta diferentes vozes sociais que se defrontam, se entrechocam, manifestando 

diferentes pontos de vista sociais sobre um dado objeto; portanto, é gênero 

polifônico por natureza.  

Bakhtin (1990, p. 4) diz que a “multiplicidade de vozes e consciências 

independentes e imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes 

constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski.” 

Bakhtin apud Brait (2000) relatam que a consciência do herói é dada como a 

outra, a consciência do outro, mas não se objetifica, não se torna simples objeto da 

consciência do autor porque não perde sua condição de ser autônomo e equipolente 

do discurso dialogado. A consciência, tanto do autor quanto das personagens, é 

infinita e inconclusa, pois a essência delas reside precisamente nesta 

inconclusibilidade. 

Clark e Holquist (1998, p. 257) acreditam que Dostoiévski foi um fator 

decisivo na moldagem do pensamento de Bakhtin, e as vicissitudes de seu livro 
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sobre o romancista afetaram de maneira similar o destino pessoal do crítico, 

intensificando o status de Dostoiévski de secreto partícipe no curso de existência de 

seu intérprete. Os autores relatam que o vínculo entre Bakhtin e Dostoievski 

ultrapassaram os limites normais, entre um crítico com um autor, criando uma 

proximidade entre eles.  

O livro sobre Dostoiévski tornou-se um fator fundamental para a definição de 

polifonia, pois o intelectual russo verifica que o romancista estabelece uma relação 

única com suas personagens, os quais têm voz própria e o mínimo de interferência 

da parte dele como autor, criando, assim, um novo gênero denominado por Bakhtin 

e polifônico, porque apresenta muitos pontos de vista, muitas vozes, cada qual 

recebendo do narrador o que lhe é devido. 

Souza (2005) explica que napolifonia, o dialogismo se deixa ver ou entrever 

por meio de muitas vozes polêmicas. Diferente da monofonia, onde existe somente o 

dialogismo, que é constitutivo da linguagem, porque o diálogo é mascarado e 

somente uma voz se faz ouvir, pois as demais são abafadas. Em face disso, 

acredita-se que existe uma distinção entre a polifonia (dialogismo polifônico) e a 

dialogia (monofonia ou dialogismo monofônico). 
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5 IMPUGNAÇÃO DE PREGÕES  

 

A Impugnação de um edital de licitação só ocorre quando o Princípio da 

Igualdade é contrariado por meio de exigências de marca, domicilio do licitante e 

demais exigências que só visam afastar a competitividade do certame de Licitação. 

O edital que não cumprir com a Legislação pertinente a sua modalidade, estará 

viciado e apto a receber um pedido de impugnação com o único propósito de ser 

corrigido. (LICITAÇÃO NET, 2014).  

O ato de impugnar um Edital de Licitação deverá ser motivado por escrito e 

direcionado ao residente da Comissão de Licitação ou no caso de Pregão ao 

Pregoeiro.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar um edital de licitação 

por irregularidade na aplicação da Lei 8666/1993, e se tratando das modalidades 

Carta- Convite, Tomada de Preços e Concorrência devendo protocolar o pedido até 

5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação.  

O pedido deverá ser protocolado junto ao protocolo do órgão público, na 

falta do mesmo, deverá ser entregue em mãos ao Responsável pela licitação, onde 

o mesmo deverá dar ciência do recebimento com data e hora. A Administração 

deverá julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 

faculdade prevista no §1º do artigo 113.  

Conforme a Fazenda (2014) na modalidade Pregão Presencial o prazo limite 

para protocolar o pedido de impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para recebimento das propostas e caberá ao pregoeiro, decidir sobre a 

petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, Decreto nº 3.555/2000, artigo 12. No 

caso do Pregão Eletrônico, o prazo para protocolar o pedido também é de 2 (dois) 

dias úteis contados antes da data fixada para abertura da sessão pública Decreto nº 

5.450/2005 artigo 18 e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela 

elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 

A Impugnação feita pelo licitante dentro do prazo estabelecido pela Lei, não 

o impedirá de participar do processo de licitação até o trânsito em julgado da 

decisão a ela pertinente. No caso de acolhimento ao pedido de impugnação contra o 
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edital, a Administração definirá e publicará nova data para realização do certame 

licitatório.  

Neves (2010, p. 2) menciona que o assunto Licitações é polêmico e gera um 

sem número de controvérsias e demandas administrativas e judiciais diz respeito à 

impugnação ao edital. Esse assunto não foi tratado com o devido aprofundamento, 

muito embora as disposições legais vigentes, em princípio, pareçam bastante claras 

a respeito. 

O autor explica que a lacuna em questão tem deixado, na maioria dos casos, 

a critério do Administrador Público "definir" qual seria a interpretação correta do 

prazo legal para interposição do documento de impugnação, ensejando com isso 

uma enxurrada de decisões equivocadas, defensoras do não recebimento da peça 

impugnatória com base em uma suposta intempestividade que, na maioria dos 

casos, inexiste. 

Em razão disso, centenas de impugnações contendo apontamentos 

importantes e, em muitos casos, vitais para o sucesso dos procedimentos licitatórios 

terminam desprezadas e sequer julgadas tão somente por questões formalistas, em 

desprezo ao interesse público e na maior parte dos casos por interpretação 

descuidada da lei. 

A Fazenda (2014) menciona que tanto na Lei nº 8.666/93 quanto na 

legislação do Pregão, a impugnação ao edital, pelo seu caráter de ataque e 

contestação às cláusulas editalícias, isso ocasiona um desalento ao órgão licitante 

e, lamentavelmente, em muitos casos, uma indignação dos agentes responsáveis 

pela realização da licitação para com o autor da peça impugnatória. 

Em alguns casos a impugnação ao edital é utilizada como instrumento de 

protelação do certame licitatório, ou seja, o interessado em participar da disputa 

apresenta documento impugnatório sem qualquer fundamento ou respaldo legal 

apenas para constranger o órgão licitante a suspender o certame licitatório e com 

isso obter um adiamento que favoreça seus interesses privados. 

Sabe-se que a impugnação ao ato convocatório inegavelmente se constitui 

em instrumento notadamente benéfico à Administração Pública, pois permite a 

análise das regras editalícias sob o ponto de vista do setor privado, trazendo ao 

conhecimento dos agentes responsáveis pelo certame as possíveis falhas e 
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inadequações que precisam ser corrigidas no edital para o sucesso da licitação a ser 

promovida. (NEVES, 2010).  

A impugnação que busca adiar gratuitamente a licitação, com alegações as 

quais não possuem o mínimo respaldo legal e são manifestamente desarrazoadas, a 

Administração Pública, sem adiar a licitação, simplesmente pode considerá-la, de 

plano, improcedente por meio de uma motivação sucinta e objetiva, conferindo 

andamento normal ao procedimento. A impugnação ao edital não possui efeito 

suspensivo e por isso sua apresentação não implica obrigatoriamente na paralisação 

do procedimento. Ao administrador é facultado, inclusive, embora não seja 

recomendado, analisar e responder a impugnação em momento posterior à própria 

abertura do certame licitatório. 

Grande parte dos casos o conteúdo da impugnação ao edital apresentada 

mostra falhas, direcionamentos, equívocos insanáveis, omissões e falhas técnicas 

que não podem ser desprezadas pela Administração. O ato de suspensão do 

certame licitatório para análise de impugnação ao edital fundamentada tem, 

reiteradamente, evitado o fracasso de centenas de licitações, bem como impedido a 

propagação de polêmicas desnecessárias que culminam quase sempre em ações 

judiciais e contendas intermináveis, inviabilizando contratações e dificultando a 

implementação das aquisições/serviços pelos órgãos licitantes. 

Ressalta-se que a impugnação aos termos do edital encontra-se prevista no 

artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no artigo 18 do Decreto nº 

5.450/2000 (Pregão Eletrônico) e no artigo 12 do Decreto nº 

3.555/2000 (Regulamento do Pregão), além de restar inserida nos regulamentos 

próprios de licitações das empresas públicas, fundações, entre outras. O 

questionamento quanto à tempestividade é visível nos três aspectos: 1) a natureza 

de quem interpõe o documento (mero interessado ou licitante) e; 2) a contagem do 

prazo de impugnação; e 3) o prazo para resposta por parte da Administração. 

(NEVES, 2010).  

Sobre a avaliação da contagem dos prazos para fins de apuração da 

tempestividade do pedido de impugnação ao edital apresentado. Nesse tópico, 

tomaremos a liberdade de avaliar apenas a impugnação feita pelos licitantes, muito 

embora a interpretação legal possa ser utilizada por analogia ao caso dos cidadãos 

previsto no Parágrafo Primeiro do artigo 41 da Lei nº 8.666/93. Tanto na Lei nº 
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8.666/93, quanto na legislação alusiva ao Pregão, nos dispositivos pertinentes à 

impugnação ao edital constam a expressão "ATÉ", a qual, sem sombra de dúvidas, 

deve nortear o intérprete na análise da tempestividade ou não do pedido de 

impugnação apresentado pelo licitante interessado. 

Tratando do prazo para resposta da impugnação por parte da Administração 

Pública. Nas impugnações apresentadas pelo(s) cidadão(s) contra os editais de 

Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão a Administração deve 

respondê-las em até três dias úteis, conforme previsão expressa do Parágrafo 

Primeiro do artigo 41 da Lei nº 8.666/93. Nos casos envolvendo a impugnação ao 

edital interposta pelo licitante, a Lei nº 8.666/93 deixou em aberto o prazo para 

julgamento e envio de resposta por parte do órgão licitante.  

Para os casos em que a resposta à impugnação ao edital interposta não 

ocorra antes da abertura da licitação o caminho recomendável ao licitante 

interessado será o manejo das medidas cabíveis, dentre elas o mandado de 

segurança e/ou a representação/denúncia aos órgãos de controle. No caso do 

Pregão (eletrônico ou presencial), a situação encontrada é bastante diferente, uma 

vez que a legislação de regência prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

resposta da impugnação por parte do pregoeiro responsável (Parágrafo Primeiro do 

artigo 12 do Decreto nº 3.555/2000 e artigo 18 do Decreto nº 5.450/2005), restando, 

pois, bem delimitada a questão alusiva ao julgamento das peças impugnatórias.  

Nesta situação a impugnação apresentada demandar uma análise mais 

detalhada, da qual seja impossível a emissão de parecer no prazo em questão, o 

pregoeiro responsável terá a faculdade de suspender o certame licitatório até que a 

resposta seja devidamente concluída, sem prejuízo ao procedimento licitatório. 

(NEVES, 2010).  

Havendo ilegalidades, caso não sejam investigadas em tempo hábil, 

motivarão no fracasso do certame licitatório nas suas fases sucessivas ou até 

mesmo no decorrer do contrato dela decorrente, fazendo com que o ente licitante 

não atinja seus objetivos. É importante que a Administração Pública se esforce para 

assegurar a legalidade do certame licitatório, não ignorando eventuais falhas que 

possam existir no edital. O prazo decadencial previsto na legislação se refere à fase 

administrativa do certame. O licitante inconformado com os termos do edital lançado 

por entidade pública poderá ainda buscar seus direitos junto ao Poder Judiciário e 
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aos demais órgãos de controle utilizando-se das ações cabíveis, levando-se em 

conta a regra constitucional da não subtração de apreciação pelo Poder Judiciário 

de lesão ou ameaça a direitos. 
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6 ANÁLISE DE DADOS  

 

Ao observar o dialogismo de Bakhtin, na qual o destinatário é ativo, um ser 

que não se limita à compreensão passiva diante do locutor. No contexto desta 

pesquisa, a qual trata de impugnação de pregão, relaciona-se o destinatário com o 

licitante ou interessado. De fato, o ato de impugnar um Edital de Licitação representa 

uma forma responsiva a uma mensagem ou situação recebida, propiciando 

respostas que se relacionam em um plano dialógico. 

Como já foi descrito anteriormente, o discurso escrito representa uma parte 

integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma 

coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, 

entre outros. No caso da impugnação, deverá ser feita pelo licitante/interessado 

dentro do prazo estabelecido pela lei, através de documentos.  

Essa situação é visível em alguns documentos oficiais do Ministério da 

Defesa, Comando da Aeronáutica, constantes em processos arquivados na própria 

Base Aérea de Fortaleza, os quais de acordo com o princípio de publicidade da Lei 

de Licitações, quaisquer atos de procedimentos licitatórios serão acessíveis ao 

público, onde foi verificado o ato de impugnar através do certame, apresentando 

suas reivindicações.  

A comunicação, tanto exterior, na relação com o outro, como no interior da 

consciência, ou escrito, realiza-se na linguagem. Refere-se a qualquer forma de 

discurso, quer sejam as relações dialógicas que ocorrem no cotidiano quer sejam 

textos artísticos, literários ou jurídicos. 

Para essa análise, foi selecionado um único processo de nº 

67221.007546/2012-18, da Base Aérea de Fortaleza, na modalidade de Pregão 

Eletrônico nº 23, de 2012, cujo objeto é a aquisição de material permanente. O 

processo foi selecionado por ter obtido um maior número de impugnações, dentre as 

quais,foram investigadas somente três casos. Optei por utilizar o termo “casos”, pois 

não iremos analisar três impugnações, apenas os procedimentos adotados por três 

empresas que almejaram impugnar o mesmo pregão. A primeira empresa realizou 

duas impugnações, e a segunda e a terceira somente realizaram uma, de forma que, 

desse modo, foi o mais adequado para nos fundamentarmos plenamente na análise 

em questão.  
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Abrindo o estudo, a primeira foi enviada pela empresa HUSQVARNA DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM 

LTDA, na qual foi requerido: 

 
A empresa, ora impugnante, obteve o edital da licitação em epígrafe por 
meio do site oficial da disputa no endereço eletrônico 
www.compranet.gov.br, passou então a análise de suas condições, e, 
sobretudo, de seu objeto. Contudo, após verificações, a empresa detectou 
vício de especificação em quatro dos cento e cinque nta e cinco itens 
especificados no Termo de Referência  – Anexo I sendo eles: ITENS 75, 
76, 77 e 81, correspondentes a “Sopradores, Roçadeiras, Motopodadores e 
Motosserras”, cujas especificações trazidas pelo edital direcionam os 
objetos licitados a um único modelo de produto , restringindo a 
participação de demais interessados no certame, não se compatibilizando 
com a proposta mais vantajosa. (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 
263, grifo nosso). 

 

Para que haja o primeiro contato dialógico, a requerente expressa sua 

objeção pressupondo outro documento, nesse caso o Termo de Referência, o qual é 

parte constituinte do Edital. De fato, o edital serviu como figura de um discurso para 

que fosse contextualizada a impugnação e para que houvesse a compreensão do 

que foi requerido, revelando o sentido que deseja alcançar, de forma que o 

entendimento fosse acolhido, e o edital alterado, conforme seu interesse. 

Bakhtin (1979, p.314/318) admite que nossa fala esteja repleta de palavras 

de outrem, de modo que são induzidas pela sua própria expressividade, seu tom 

valorativo, que assimilamos, reestruturamos e modificamos.Realmente, o sentido 

inicial da empresa só foi entendido porque tem um texto anterior, para que possa 

assimilar o foi dito.  

Assim, analisaremos que a empresa cita na impugnação, ante as 

especificações do Edital, que esse enunciado está direcionando a descrição do item 

para apenas um modelo, desse modo ferindo a competitividade do certame. 

Ademais, a Husqvarna compara a descrição do item com catálogo de produtos, 

provando, através de documentos, agora não constituintes ao processo, que as 

especificações exigidas no edital apresentam características similares, quando não, 

idênticas aos catálogos, conforme quadro retirada da impugnação, Ipsis litteris: 
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Quadro 1 – (Quadro de Comparação Husqvarna do Brasil). 

Especificações do Edital Catálogo de Produtos 
SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA , 
TIPO 3 EM 1 SOPRA/ASPIRA/TRITURA, 
VOLUME DE AR: 7,8M3/MIN, 
VELOCIDADE MÁXIMA DO AR: 50M/S, 
MOTOR: 2T, REFRIGERAÇÃO A AR, 
MONOCILÍNDRICO, HORIZONTAL, 
CILINDRADAS: 25,4 CC, ROTAÇÃO 
MÁXIMA: 7500RPM, CAPACIDADE DO 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 LTS, 
NÍVEL DE RUÍDO (LPA): 96DB, 
DIMENSÕES DO SOPRADOR: 1084 X 
240 X 320 MM, DIMENSÕES DO 
ASPIRADOR: 1150 X 510 X 450 MM, 
PESO: 5,6 KG. 

SOPRADOR DE FOLHAS MODELO 
KWB 26 – TIPO SOPRADOR, 
ASPIRADOR E TRITURADOR; VOLUME 
DE AR: 7,8M3/MIN, VELOCIDADE 
MÁXIMA DO AR: 50M/S, MOTOR: 2T, 
REFRIG.A AR, MONOCILÍNDRICO, 
HORIZONTAL, CILINDRADAS: 25,4 CC, 
ROTAÇÃO MÁXIMA: 7500RPM, CAP. DO 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,6 L, 
NÍVEL DE RUÍDO (LPA): 109DB, 
DIMENSÕES(SOPRADOR): 1084 X 240 X 
320 MM, DIMENSÕES (ASPIRADOR): 
1150 X 510 X 450 MM, PESO: 5,6 KG. 

[...] [...] 
MOTOSSERRA FLORESTAL , 
CILINDRADA: 72,2 CM3, PESO: 6,6 KG, 
POTÊNCIA: 3,9 KW/5,3 CV, RELAÇÃO 
PESO/POTÊNCIA: 1,7 KG, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
BOMBA DE ÓLEO REGULÁVEL, 
COMPENSADOR DE ENTRADA DE AR, 
SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO, TAMPA 
DO TANQUE MANUAL, TENSOR 
LATERAL DA CORRENTE E VÁLVULA 
DE DESCOMPRESSÃO. 

MOTOSSERRA MODELO MS 381  -
CILINDRADA (CM3): 72,2; PESO (KG): 
6,6; POTÊNCIA (KW/CV): 3,9/5,3; 
RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/KW): 
1,7. 

Fonte: Comando da Aeronáutica, p.266. 

 

Podemos observar, ante os direcionamentos constatados pela impugnadora, 

que o sentido inicial emitido pelo indivíduo que elaborou o edital, pode não ser 

neutro, possivelmente, ele desejava o produto idêntico ao que descreveu, uma vez 

que, na maioria das vezes, existe preferência a uma marca específica, devido à 

qualidade que algumas fabricantes garantem aos seus produtos, de forma que a 

Husqvarna contesta em seu requerimento: 

 

Não obstante, a Lei Geral de Licitações, em seu art. 7º, §5º e §6º, se 
posiciona expressamente contrário ao direcionamento e a concomitante 
restrição da competitividade ao procedimento licitatório, conforme 
transcrevemos abaixo: 
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§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto incl ua bens e 
serviços sem similaridade ou de marcas, característ icas e 
especificações exclusivas , salvo nos casos em que for tecnicamente 
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no 
ato convocatório. 
§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 
contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado 
causa.(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 269, grifo nosso). 

 

Dessa forma, fundamentando-se na Lei Geral de Licitações, a licitante 

assegura o sentido de seu interesse na alteração do edital. Bakhtin (1979, 

p.314/318) esclarece que toda fala, isto é, todo enunciado, caso seja examinado 

com precisão, descobrirá as palavras do outro ocultas ou com graus diferentes de 

alteridade. E para que possamos concluir essa impugnação, a Husqvarna do Brasil 

encerra o documento, alertando: 

 
Outrossim, a Administração Pública ao estabelecer e manter no edital 
especificações minuciosas com o objetivo ilegal de limitar o objeto do 
certame a apenas uma marca/modelo , conduzirá o processo 
ànecessária nulidade, responsabilizando-se os agent es públicos  
[...]Pelo ditames normativo-principiológicos supracitados, requer-se: A)[...]; 
B) A exclusão das especificações técnicas que restringem a competitividade 
do certame, em manifesto desacordo com o artigo 1º da Lei 8.666/93 e com 
a Constituição Federal.(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 269, grifo 
nosso). 

 

Certamente, não houve gratuidade no sentido dos enunciados dos quais a 

empresa se utilizou para encerrar o requerimento, claramente a Husqvarna tenta 

coagir ou influenciar o pregoeiro responsável pelo processo, esclarecendo que, caso 

a Administração mantenha as especificações no edital, pressupondo o objetivo ilegal 

do pregoeiro de limitar o certame, a licitante garante que haverá a nulidade do 

processo, assegurando o sentido de excluir especificações técnicas, para que não a 

restrinja da licitação, e enfim alcance seus interesses, qual seja participar do 

certame. Ademais, chama a atenção também, para a utilização do termo 

“responsabilizando-se os agentes públicos”, haja vista que além da nulidade, poderá 

recair sobre o pregoeiro essa responsabilidade, mais uma vez tentando direcionar, a 

resolução da Administração. 
Assim sendo, dialogicamente e legalmente esse requerimento precisará de 

uma resposta, caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela 

elaboração do edital, decidir sobre a impugnação. Portanto, o pregoeiro da Base 

Aérea resolve: 
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Consoante discricionariedade legalmente validada à Administração Pública, 
adstrita à verificação da oportunidade e conveniência para o atendimento de 
seus interesses, esta Base Aérea decide: 
1 – DAR PROVIMENTO à impugnação ora impetrada, haja vista a 
ratificação da especificação mal formulada pelo set or solicitante  dos 
itens 75, 76, 77 e 81; que, ao reproduzir a especificação de produtos 
constantes na praça, desintencionalmente feriu a isonomia e a ampla 
competitividade nos itens susomencionados ; 
2 – Preservando o interesse da Administração na manutenção da data 
deste Certame, haja vista a proximidade para o encerramento 
orçamentário e financeiro do exercício, CANCELAR OS  ITENS 
retroenunciados deste Certame, e dar prosseguimento à sua realização, 
visto que, em conformidade com o entendimento já pacificado do Tribunal 
de Contas da União, cada item do Certame é considerado uma “licitação 
autônoma”; não interferindo, destarte, na viabilidade administrativa e/ou 
operacional dos outros itens. 
Este pregoeiro decide, portanto, pela PROCEDÊNCIA da impugnação ora 
proposta, e encaminha este documento ao senhor Ordenador de Despesas 
para seu conhecimento e posterior envio à empresa impugnante. 
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 275, grifo nosso). 

 

Observa-se, que de forma similar ao licitante, o pregoeiro se utiliza de 

documentos exteriores ao Edital, na forma de princípios como a isonomia e a ampla 

competitividade, desse modo, concordando com o sentido trazido pelo licitante na 

impugnação, e reconhecendo, que houve a má formulação das especificações dos 

produtos confeccionados pelo setor solicitante. Oliveira (2015, p. 238) esclarece que 

nesse processo comunicativo real, o pregoeiro ou o ouvinte, ao perceber e 

compreender o significado do discurso emitido por quem fala, ocupa, além da função 

passiva, uma atitude ativa, denominada responsiva. 

Conclusivamente, por uma questão já bem comprovada, a impugnação da 

Husqvarna foi declarada procedente pelo pregoeiro. No entanto, apesar de 

justificado o sentido da licitante, o seu interesse de somente excluir as 

especificações técnicas e participar do certame daqueles itens, não foi alcançado, 

em razão do cancelamento dos exatos itens. Desse modo o pregoeiro justifica a não 

reformulação dos itens impugnados, em função da “proximidade para o 

encerramento orçamentário e financeiro do exercício”, uma vez que, se ele não 

houvesse cancelado os itens mal formulados, perderia todo o edital, que, de fato, 

seria muito mais ineficiente, dado que, o edital de material permanente é de total 

importância para o funcionamento da Base Aérea. 

Diante dos fatos, o interesse da Administração, em parte, também não foi 

alcançado, o qual seria, em verdade, obter o equipamento. Presumindo-se que os 
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itens excluídos seriam realmente necessários para a instituição, possivelmente 

causou prejuízos, seja para realização de outro edital, revelando um custo financeiro 

relativamente alto, seja pela o atraso no andamento do serviço, que seriam 

manuseados por esses equipamentos. 

Diante dos fatos, esclarecemos que cada enunciado implica uma cadeia 

complexa de outros enunciados e o processo jurídico enlaça vários atos processuais 

responsivos que necessitam do contraditório (dialogo) para avançar.(OLIVEIRA, 

2015, p. 238). Nesse caso, a exclusão dos itens do certame, resultará na abertura 

de um novo Edital, para que a instituição não seja ainda mais penalizada. 

Uma outra análise se presta sobre a impugnação emitida pela empresa NET 

MACHINES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, a qual inicia seu requerimento 

elucidando suas objeções, Ipsis litteris: 

 

[...] em breve resumo, trata-se de licitação na modalidade pregão eletrônico 
sob nº23/2012 ITEM 40, para aquisição de 32 (trinta e duas) máquinas 
fragmentadoras de papéis, de modo a atender às necessidades da BASE 
AÉREA DE FORTALEZA, nos termos e condições constantes no Edital e 
seus anexos. 
   A intenção da presente esfera de impugnação é colaborar com o órgão 
comprador, pois sabemos que elaborar Termo de Referência de 
máquina fragmentadora de papéis não é uma tarefa fá cil, pois se trata 
de produto com peculiaridades e características específicas.  Por essa 
razão, vimos que a alteração de algumas especificações tra ria 
benefício ao Órgão  para aquisição de maquinários de qualidade e de bom 
desempenho, identificamos também que alguns quesitos importantes no 
que se refere a fragmentadoras não constam em edital, de modo, que 
sugerimos [...] (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 293, grifo nosso). 

 

Nota-se, pelas frases ora grifadas, que o licitante especifica suas razões, 

utilizando-se de pressupostos, como: “sabemos que elaborar um Termo de 

Referência não é uma tarefa fácil”, ou então, “vimos que a alteração de algumas 

especificações traria benefício ao Órgão”. Oliveira (2015, p. 44) explica que, a fala, 

portanto, é carregado de valores, de juízos prévios, de pontos de vista, de forma que 

esse artifício de incluir o ouvinte no sentido que ele deseja transferir, possa 

realmente acolher e acatar seu ponto de vista. 

Deveras, há inúmeros pontos de vista que lutam, entre si, para alcançar uma 

estabilidade ideológica dominante, de modo que não há apenas uma visão da 

realidade. (OLIVEIRA, 2015, p. 44) A NET MACHINES explora seu entendimento 

sobre o produto, de forma que sua opinião e perspectivas sejam reconhecidas pelo 
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pregoeiro, e esse por sua vez, irá explicitar o seu ponto de vista, para que, apenas 

uma das partes possua a veracidade do sentido, confirmando a existência de 

disputas de poder pelo sentido a qual quer ser alcançado. 

Entendido isso, iremos observar também que, esses elementos se referem a 

outro enunciado, que consta no Termo de Referência desse edital, que também nos 

dará um melhor entendimento do enunciado da impugnação analisada: 

 

Item 40: Fragmentadora de papel 220v. botão e sensor eletrônico, 10 folhas. 
tritura papel, cd/dvd´s, cartão de crédito, grampos e cartões de visita. dados 
técnicos: especificações: cor disponível: preta; abertura de inserção: 215 
mm; nº máximo de folhas (75g): 12 folhas – 220v; tipo de fragmentação (em 
mm): partícula 04 x 38 / cartão / cd / dvd; nível de segurança: 03; velocidade 
de fragmentação: 2,3 m/min; capacidade média de fragmentação: 20 kg/h; 
acionamento: botão e sensor eletrônico; reversão: manual e no botão; 
potência: 200w (220v); tempo de funcionamento: 30 min ligado,10 min 
desligado; nível de ruído: 73 db (a); volume da lixeira: 22 litros; dimensões 
(em mm): 350 x 225 x 440; peso aproximado: 7,5 kg .acionamento e 
desligamento automático; proteção automática contra sobrecarga e 
aquecimento excessivo do motor. Garantia 1 ano. (COMANDO DA 
AERONÁUTICA, 2012, p. 135). 

 
 

Ante esse edital, a NET MACHINES vem dizer que esse enunciado não está 

claro, ademais solicita diversas exclusões, inclusões e revisões na descrição da 

fragmentadora, dentre as quais, somente um dos trechos será analisado, 

selecionado pela relevância para esta investigação: 

 

Exclusões:  
O Edital menciona que a cor da fragmentadora deverá ser preta, pesar 7,5 
Kg e ter as seguintes medidas: 350 x 225 440, porém se trata de 
características irrelevantes, pois, a cor, peso e d imensões não 
influenciarão no desempenho que a máquina terá, por  óbvio, tornando 
somente características que impedem que o Órgão rec eba mais ofertas 
de máquinas de boa qualidade.  [...]E, sendo assim, a exigência da cor, 
peso e dimensões da máquina no Edital padece de legalidade, devendo ser 
excluído do texto do mesmo [...](COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 
295, grifo nosso). 
 

Observando-se o trecho grifado, de fato a licitante pretende impor seu 

sentido de que as características constantes como a cor, peso e dimensões da 

fragmentadora, são irrelevantes para desempenho da máquina, de forma a produzir 

uma só verdade, assim, requeiram a exclusão total dessas particularidades. No 

primeiro momento, com relação às dimensões da fragmentadora, o pregoeiro, 

reelabora o item, de forma que solução encontrada pelo Comando da Aeronáutica 

foi ampliar as dimensões para que se comportasse um maior número de 
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interessados, não necessitando excluir as particularidades existentes, conforme 

requerimento da licitante, portanto, resolve: 

 

Após análise das reivindicações susomencionadas, e albergada pelos 
princípios licitatórios da Isonomia, Ampla Concorrência e Vinculação ao 
Instrumento Convocatório, esta Administração decidiu por reelaborar a 
descrição do Item, consoante as seguintes especificações: 
capacidade de fragmentar mínima de 10 folhas; 
nível máximo de ruído sonoro de até 65 db(a); 
volume do cesto da lixeira, mínimo de 20 a 35 litros; 
abertura de inserção mínima de 215 a 240 mm; 
manter as características de cor; 
peso: de 5 a 10 kg; 
dimensões: 330 a 370 x 200 a 250 x 420 a 460 mm . 
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 304, grifo nosso). 

 

Ante o conhecimento das alterações, e observando que somente foram 

ampliadas as dimensões da máquina, a Net Machines, reitera a vontade de 

direcionar o edital, evidenciando a inexistência de qualquer neutralidade no seu 

interesse, que notadamente não foi atendida, e envia outro documento impugnante, 

de forma que novamente solicita: 

 
Exclusão: 
Está sendo solicitado fragmentadora com as seguintes características: cor 
preta, peso de 5 a 10 kg, tendo as seguintes dimensões: 330 A 370 x 200 
a 250 x 420 a 460 mm.  
Porém essas características são irrelevantes e não influenciam no 
desempenho que máquina terá, e acaba se tornando somente uma 
característica que impede que o Órgão receba mais ofertas de máquinas de 
boa qualidade. [...] por isso, recomendamos que seja retirado das 
especificações cor, dimensões e peso do Edital.(COMANDO DA 
AERONÁUTICA, 2012, p. 304, grifo nosso). 

 

 Pires (2002, p. 42) evidencia, que “as relações dialógicas são polêmicas, 

não há passividade. Nelas, o discurso é um jogo, é movimento, tentativa de 

transformação e mesmo subversão dos sentidos. O sentido de um discurso jamais é 

o último: a interpretação é infinita.” Dessa forma, dando continuidade a esse 

movimento de discurso e transformações de sentidos, em resposta, o pregoeiro da 

Base Aérea nos revela: 

 
Após análise das reivindicações susomencionadas, e albergada pela 
discricionariedade legalmente conferida à Administração para a observância 
de seus interesses quanto à oportunidade e conveniência, esta Base Aérea 
afirma que definiu as especificações do item 40 – FRAGMENTADORA –do 
Pregão SRP 23/BAFZ/2012 segundo suas necessidades administrativas 
e/ou operacionais , com a devida observância dos princípios licitatórios da 
isonomia e ampla competitividade, de maneira que se reserva o direito de 
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manter as determinações circunstanciadas propostas para o item 
retroenunciado. 
Destarte, esta Administração decide, portanto, pela IMPROCEDÊNCIA da 
impugnação ora proposta, e encaminha este documento ao senhor 
Ordenador de Despesas para seu conhecimento e posterior envio à 
empresa impugnante.(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012, p. 281, grifo 
nosso). 

 

Conforme essa resolução nos mostra que além de um desempenho 

funcional, na qual é ressaltado pelo licitante na primeira e na segunda impugnação, 

sobre qual se acumula somente a eficiência em fragmentar papel. Constata-se, após 

a análise da causa da improcedência, as quais são explicitadas como necessidades 

operacionais e administrativas, que o sentido de desempenho, pode conter outros 

significados que somente serão entendidas pelo indivíduo.  

De fato, com relação às dimensões do produto, as instituições contam com 

espaço específico para determinadas máquinas, não os interessando obter um 

equipamento que, simplesmente, seja de tamanho inadequado para o espaço que o 

destina. Outro elemento relevante a se analisar, é a cor requerida para a 

fragmentadora, de forma que, as instituições públicas, em especial as militares, 

concernem os princípios da sobriedade e de discrição, optando-se sempre que 

possível por cores mais sóbrias, como a preta. 

Por fim, analisaremos a última empresa impugnante, registrada como MB 

DESIGN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, a qual emitiu um amplo 

requerimento, de forma que os questionamentos se destacaram pelos inúmeros 

embasamentos, seja na forma de Lei, bem como fundamentações em doutrinadores, 

além de Acórdão e Súmula do Tribunal de Contas da União. Todavia, foi retirado 

apenas um trecho, de maior relevância, para melhor compreensão e desfecho dessa 

análise: 

 
[...]sobre a primazia dos princípios, institui Celso Antonio Bandeira de Mello: 
Violar  um princípio é muito mais grave  que transgredir uma norma. A 
desatenção ao princípio implica ofensa  não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 
grave  forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio atingido, porque representa insurgência  contra todo o sistema, 
subversão  de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. (COMANDO DA 
AERONÁUTICA, p. 310, grifo nosso). 

 

Percebe-se que não são neutros os termos dos quais a MB Design, se 

utilizou, palavras, como: “violar”, “ofensa”, “insurgência”, “subversão” e 
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“corrosão”,claramente direciona o pregoeiro a um sentido do que foi dito, tentando 

convencer, forçar,o que foi mencionado. De forma contrária, a escolha dos textos 

pela licitante, para contextualização da impugnação, conduza um sentido ideológico, 

despertando no pregoeiro uma ressonância, possivelmente, de caráter até 

agressivo. De forma que, como leciona Bakhtin apud Oliveira (2015, p. 75): 

 

[...] não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdade ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 
um sentido ideológico ou vivencial. E assim que compreendemos as 
palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 
ideológicas ou concernentes à vida. 
 
 

Analogicamente as demais impugnações, o requerimento da MB Design, 

contiveram diversas objeções ao edital, que igualmente foram respondidas e 

decididas pelo pregoeiro, resoluções as quais foram consideradas: procedentes, 

improcedentes, ou ainda de procedência parcial a impugnações propostas. 

Pires(2002, p. 42 e 43) esclarece que o sujeito produtor de um discurso não deseja 

somente uma repetição do seu pensamento, sendo compreendido passivamente, 

mas almeja respostas que evidenciarão a adesão, concordância ou, contrariamente, 

objeções às ideias propostas. De forma que o sujeito bakhtiano, constituindo-se um 

indivíduo não totalmente repreendido, gera respostas e toma atitudes. 

Conclui-se, então, que esses três casos foram gerados de um único 

processo, a qual foi possível perceber, através dessa técnica que aplicamos, como 

se relacionam os textos no processo e como as palavras são utilizadas 

ideologicamente.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou realizar uma investigação sobre a Impugnação de 

Pregão, descrevendo como foi determinado esse diálogo através de documentos, 

retratam-se arquivos do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica no qual o 

licitante tem o ato de impugnar através do certame, apresentando suas 

reivindicações. 

É neste contexto que se constrói a teoria de Bakhtin acerca do dialogismo, 

o qual alude ao permanente diálogo travado entre os diversos discursos que 

circulam na sociedade, devendo-se, por isso, ser visualizado e reconhecido como 

elemento responsável pela instauração da natureza interdiscursiva da linguagem.  

Acrescenta-se que os objetivos deste estudo foram alcançados, pois foi 

possível uma abordagem sobre as impugnações, visando verificar o dialogismo de 

Bakhtin, apresentando uma explanação sobre a Administração Pública, Contratos 

Administrativos, Licitação, Princípios da Licitação e Modalidade da Licitação. No 

capítulo II descreveu-se sobre o conceito e importância do Pregão, os Princípios 

que orientam a Modalidade Pregão e as considerações importantes para o 

processo de Pregão Eletrônico, mostrando a função do Pregoeiro. 

Apresentou-se a ideia de Bakhtin, o significado de Palavra e o Enunciado, 

Dialogismo, Dialogia e o Enunciado e Polifonia. E realizou-se uma análise 

envolvendo a Impugnação de pregões. Constatou-se como é necessária a conexão 

entre textos, de forma que a impugnação se refere sempre a um edital anterior,e 

como é indispensável às construções de sentido, como resultado final. De forma, 

que a palavra nunca é gratuita, por esse motivo, sempre existirá um sentido oculto. 

Nessa conformidade, tanto o entendimento do licitante, quanto do pregoeiro são 

vinculadas a algum interesse, e justamente isso que está em disputa: o poder pelo 

verdadeiro sentido. Assim sendo, as peças processuais são peças antagônicas que 

estão ali disputando determinado sentido que se, efetivamente for alcançado, 

gerará o vencimento da causa. 

Portanto, conclui-se que no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, a Administração 

Pública deve obediência ao princípio da publicidade, o que resguarda a democracia 

e propicia o controle dos gastos públicos. A Constituição Federal além de afirmar 

que a Administração Pública deve pautar sua conduta pela observância ao princípio 



53 

 

da publicidade (art. 37, caput), também considera garantias individuais do cidadão, a 

obtenção junto aos órgãos públicos de informações de interesse pessoal ou de 

interesse coletivo ou geral (art. 5º. XXXIII) e a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse 

pessoal (art. 5º, XXXIV, "b"). 

De modo que, por uma questão de justiça, as decisões da Administração 

contrárias ao interesse de uma parte interessada, sempre irão comportar recurso e 

revisão. As decisões contrárias produzem seus efeitos impedindo a participação do 

licitante. Entretanto, se a impugnação vier a ser acolhida, ao final da via 

administrativa, será o caso de anular o processo licitatório. 
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