Ilmo. Sr. Pregoeiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
– CREA-SC

Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n.º 003/2014

Oi S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, parte, Bairro Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
76.535.764/0001-43, representada em conformidade com seu Estatuto Social, “denominada
simplesmente Oi”, vem, por seu representante legal, com fulcro no art. 18 do Decreto n.º
5.450/2005, apresentar Impugnação aos termos do Edital em referência, pelas razões a seguir
expostas:
Razões de Impugnação
O CREA-SC instaurou procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico sob o n.º
003/2014, tendo como objeto a “contratação de serviço telefônico fixo comutado – STFC nas
modalidades Local, Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional – LDI, de
serviço de discagem direta gratuita – DDG (na modalidade 0800) no sistema de tarifação
reversa, de serviço de transmissão de dados por meio físico (linha telefônica comum ou similar)
e de serviço dedicado e exclusivo de acesso IP para Internet para atender às unidades do
CREA-SC no estado de Santa Catarina”.
Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra as quais
se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas para participar de
forma competitiva do certame.
Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é
exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe seja
necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da
máxima competitividade possível entre os interessados.
Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e a
melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, motivo pelo
qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por meio da presente
manifestação.
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Alterações a serem feitas no Edital e nos Anexos
1– Aplicação de Multas Abusivas:
O item 16 do Edital prevê a aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor
global contratado.
Daí a remissão ao Decreto n.º 22.626, que é aplicável a QUALQUER contrato,
conforme ora explanado. Não há que se falar em inaplicabilidade do referido Decreto, mesmo
porque a vedação à instituição de cláusula penal superior a 10% do total da dívida é cabível a
quaisquer contratos firmados (inclusive os do sistema financeiro).
Com efeito, a reprovabilidade da conduta acima descrita traduzir-se-á na aplicação de
sanção proporcionada e correspondente. O disposto no Edital é excessivo, desproporcional e
fere os princípios da legalidade e da razoabilidade.
Os administrativistas classificam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
dentre outros, como referenciais que devem necessariamente ser utilizados quando da prática
de atos pelo Poder Público, sob pena de desvio da finalidade legal a que se propõem.
Extrai-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade caminham no
mesmo sentido, qual seja o de evitar eventuais abusos quando da aplicação da lei ao caso
concreto ou nos atos administrativos emanados. Valem dizer, as consequências de um ato
devem guardar a exata proporção com a sua extensão.
Assim, a eventual manutenção dos percentuais de multa atacados constitui afronta aos
princípios basilares que devem conduzir os atos da Prefeitura, quais sejam, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Por todo o exposto, a Oi requer a adequação do Edital para que as multas
aplicadas observem o limite de 10% (dez porcento) sobre o valor do contrato, bem como
o percentual da penalidade de multa em caso de inadimplemento parcial incida sobre o
valor da parcela ou valor do serviço em atraso, e não sobre o valor total do contrato.

2 – Da Responsabilidade da Contratada:

A alínea “b” do item 7.1.3.1 do Anexo I, assim como o item 7.2.7 do mesmo anexo,
referente às características técnicas mínimas obrigatórias do Grupo V, dispõe que:
“b) a Contratante se responsabilizará integralidadae pela realização de
qualquer serviço ou obra de infraestrutura, tanto externa quanto internamente
ao edifício do contratante, bem com aquisição de qualquer material ou
equipamento necessário para levar o circuito até o bastidor (rack) da rede,
localizado no andar térreo da Sede do Contratante.”

2

“7.2.7

Caso não seja viável a instalação dos equipamentos eventualmente

entregues para implementação do objeto da presente contratação nos racks
atualmente existentes no CPD do CREA-SC, deverá ser provido rack pela
contratada..”

Entende-se por rede interna a configuração e instalação dos circuitos e serviços
contratados, não sendo responsabilidade da contratada as obras civis no interior dos prédios e
terrenos onde serão instalados os serviços ora licitados.
A exigência de responsabilidade da contratante dentro dos locais do cliente se mostra
como uma exigência excessiva, pois não é de nossa responsabilidade a passagem de
cabeamentos e tubulações nas instalações prediais da contratante. Vale ressaltar neste ponto
que muitas destas operações dependem de autorização e podem acarretar em custos para a
operadora devido a um eventual dano causado na passagem dos cabos, onerando a
operadora. Como se trata de caso fortuito ou força maior, não existe a possibilidade de a
contratante mensurar esses custos no valor total do projeto, com fulcro no princípio da
proporcionalidade e economicidade prevista no Art. 5º da Constituição Federal, 1988, o valor
do contrato não poderá ser oneroso para a contratante e nem para a contratada, neste caso
solicitamos a correção do texto para que se mantenha durante o período de vigência do
contrato o equilíbrio econômico financeiro. Em todos estes casos citados o SLA de entrega do
circuito pode, também, não ser cumprido devido a dificuldades de conclusão dos serviços de
rede interna do cliente.
Logo, o edital deverá deixar claro que a responsabilidade de entrega do serviço pela
contratada será até o DG interno da Procuradoria Geral do Distrito Federal, ficando a
contratante responsável pela infraestrutura interna do DG até a sala de equipamentos,
incluindo a disponibilização de nobreaks, Switches e demais hardwares, softwares, racks e
componentes.
Diante do exposto, solicitamos a exclusão do item ou sua adequação.
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Pedido

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios,
a “OI S/A” solicita, com o devido respeito, que Vossa Senhoria julgue motivadamente e no
prazo de 24 horas a presente Impugnação, acolhendo-a e promovendo as alterações
necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua conseqüente republicação e suspensão
da data de realização do certame.

Brasília, 25 de agosto de 2014.
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