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Dayane Silva

De: CPL - Crea-MS <cpl@creams.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 15:55
Para: 'nilton'
Cc: 'Dayane Silva'
Assunto: ENC: PEDIDO OI SA - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2021 - CREA 

MS
Anexos: PR61764 - 1º Impugnação técnica (Pregão 008-2021)_v0.pdf; Procuração Oi 

S.A._B2B CORPORATIVO - Pré Venda _PROCURAÇÃO_MAIO 2022
_compressed.pdf

 
 

De: Edilson Ferreira De Lemos [mailto:edilson.lemos@oi.net.br]  
Enviada em: quinta-feira, 30 de setembro de 2021 15:10 
Para: cpl@creams.org.br 
Cc: Cristiano De Oliveira Alves; PP-Sala De Pregão; Barbara Erthal; Denise Cristina Paranhos Melchiades; Hugo De 
Jesus Vieira; Fabiano Santana Costa; Alvaro Carlini 
Assunto: PEDIDO OI SA - LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2021 - CREA MS 
 
Boa tarde, 
 

Senhores venho por meio deste solicitar que seja analisado o pedido de impugnação no anexo da 
empresa OI SA referente ao pregão eletrônico n.º 008/2021 CREA – MS, pois constatamos alguns pontos 
que prejudicarão e impossibilitarão a participação desta empresa neste certame e precisamos que os 
mesmo sejam esclarecidos e ou alterados. 

 
               Desde já agradeço sua atenção e aguardamos retorno do pedido nos contatos abaixo. 
 
Ats 
 
Edilson Ferreira De Lemos 
Vendas Corporativa MS 
Dir.Comercial MS/MT 
(0xx 67) 3315-1419 
(0xx 67) 98466-0380 
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edilson.lemos@oi.net.br 

 

0800 031 80 31 - Para abrir chamado reclamação defeito 

pedidoscorpoifixovelox@oi.net.br - Para encaminhamento de solicitações via e-mail 
 

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial, 
nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o destinatario ou pessoa 
autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. 
Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a 
este e-mail e em seguida apague-a. 
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Campo Grande/MS, 30/09/2021. 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

Sr. Presidente da Comissão de Licitações,     

 

Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 

 

 

A OI S/A (em Recuperação Judicial), inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, esta-

belecida na Rua do Lavradio, 71, 2º andar– Centro, Rio de Janeiro-RJ, tendo em vista a 

intenção de participar do certame, vêm sugerir junto a esse respeitoso órgão as seguin-

tes alterações do Termo de Referência: 

 

 

 

1. Sobre o prazo de reparo 

 

O edital preconiza que: 

“7.1.2. Suporte e/ou manutenção preventiva e/ou corretiva com prazo 

máximo de 4 (quatro) horas para à solução do problema, sendo conta-

dos à partir da abertura do chamado técnico. “ 

“7.2.5. A Contratada se responsabiliza pela substituição dos equipamen-

tos em caso de defeitos (queima por descarga elétrica, superaqueci-

mento, falha do equipamento). A substituição deverá ser feita em no má-

ximo 2 (duas) horas após aberto o chamado. “ 

“15.1.6.  ... b) O tempo de solução ou tempo para reparo, que compre-

ende o tempo entre a abertura do chamado técnico até a sua efetiva 

solução, será no máximo de 6 (seis) horas, excetuando-se as configura-

ções de roteamento e QoS que são de 4 (quatro) horas; “ 

 

Não obstante às divergências de exigência de prazo de reparo evidenciado acima, em 

relação a este item, a “Oi” informa que o prazo de atendimento em capitais é de até 6 

horas e em localidades do interior do estado em até 12 horas, estando assim, dentro dos 

prazos máximos estipulados pelo órgão regulador (Anatel). A exigência de prazos infe-

riores demandaria soluções adicionais como técnicos residentes, o que oneraria sobre-

maneira nos preços à serem apresentados na Proposta. Dessa forma, garantindo a am-

pla e livre competitividade e participação durante o certame, bem como, visando me-

lhor vantagem financeira e economicidade para administração pública, requer-se a 

readequação deste item de forma prever prazos factíveis e dentro dos valores homolo-

gados pelo órgão regulador. 
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2. Sobre o prazo de entrega 

 

O edital preconiza que: 

“11.2. Após a assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de 

30 (trinta dias), para a implantação do serviço. “ 

Entendemos sobre a importância em se agilizar o período das instalações para se utilizar 

dos serviços licitados neste certame, mas, no entanto, tendo em vista a complexidade 

do objeto licitado, por razões de ordem técnica e operacional, entende-se que o prazo 

acima citado não é suficiente para que a Contratada providencie a implantação do 

serviço. 

Entende-se, assim, que o prazo de execução razoável para instalação do objeto deste 

edital deve ser de até 60 dias corridos, prorrogáveis por mais 30 dias, caso seja solicitado 

dilação de prazo devidamente justificada pela contratada.  

Ao estabelecer exigência desnecessária e irrazoável, a Administração Pública está, au-

tomaticamente, sem nenhuma justificativa, prejudicando-se ao diminuir potenciais lici-

tantes e, portanto, insurgindo-se contra um dos principais princípios que rege a lei das 

licitações: o princípio da competitividade. 

Caso a exigência supra não seja alterada, corre-se o risco de a Contratada não conse-

guir cumprir o determinado no Edital, estando sujeita, ainda, à aplicação de penalida-

des, bem como até mesmo à rescisão do contrato. 

Portanto, tendo em vista que o prazo para o início da prestação dos serviços é exíguo, 

a “Oi” requer a adequação dos itens mencionados na forma acima solicitada. 

 

3. Sobre os serviços previstos 

 

Além do serviço de fornecimento de links de internet, o edital também prevê serviços 

de fornecimento de CPE (roteador), serviço de gerenciamento proativo do link, con-

forme evidenciado abaixo: 

 

 

“7.1.4. Modens e Roteadores em comodato, descrevendo suas marcas e 

modelos, se houver necessidade para conexão. “ 
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“15.1.6.  ...  d) Deve ser disponibilizado para os técnicos do Crea-MS, o 

monitoramento do tráfego do link de provimento à internet, via WEB e on 

line; “ 

 

 

Contudo, da análise do Edital constatou-se que o modelo de Planilhas de Formação de 

Preços apresentada no edital não fornece campos disponíveis para cobrança de loca-

ção de CPE e serviço de gerenciamento pro-ativo.  

  

As Planilhas de Formação de Preços têm como objetivo especificar campos próprios 

para os custos dos serviços que serão disponibilizados na contratação. Com isso, as em-

presas licitantes terão pleno conhecimento de todos os serviços que compõem o objeto 

licitado, formulando propostas precisas e claras. 

  

Ademais, a Planilha de Formação de Preços com todos os itens, possibilitará a padroni-

zação das propostas apresentadas pelas licitantes, permitindo, assim, a análise da ade-

quação com as exigências editalícias, bem como, a verificação da proposta mais van-

tajosa, salvaguardando o julgamento objetivo. 

 

Outra vantagem com a adoção da correta precificação, é que tal procedimento vai 

de encontro a possibilidade de adições e supressões de serviços, previstos na lei de lici-

tações 8.666, haja vista que tais necessidades (adição e supressão de serviços) poderão 

ocorrer ao longo do contrato. 

 

Colocamos abaixo, como sugestão de planilha de precificação, um modelo que com-

põe todos serviços ora solicitados no edital, com a devida distinção e separação para 

cada um deles. Essa forma possibilita ainda viabilizar mais descontos sobre os produtos 

oferecidos, tendo em vista que as licitantes possuirão margem com a correta precifica-

ção, além de não infringir normas regulatórias de impostação sobre os produtos, visto 

que, os produtos previstos neste edital possuem impostos incidentes distintos. Para os 

circuitos de acesso incide o ICMS, enquanto, para o fornecimento de roteador e serviço 

de gerenciamento, o imposto incidente é o ISS. 

 

Item Descrição Qtde Unid. 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor 

mensal 

R$ 

Valor 

total 

anual 

R$ 

1 Fornecimento de Link xx         

2 Fornecimento de CPE (roteador) xx         

3 
Serviço de gerenciamento pro-

ativo 
xx         

TOTAL GLOBAL (XX MESES) 
               

-    

               

-    

 

 

 

Dessa forma, com a finalidade de serem apresentados propostas padronizadas, salva-

guardando o julgamento objetivo pelo Pregoeiro, assegurando a correta tributação e 

a transparência na precificação, requer-se que este órgão apresente planilha de for-

mação de preços com campos destinados a cobrança de cada serviço que está sendo 

solicitado no edital.  
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Contudo, na eventualidade de não haver a possibilidade de mudança da planilha de 

precificação que permitiria a inclusão de preços para todos os serviços ora previstos no 

edital, requer-se que esta instituição permita, ao menos, que possa ocorrer o devido 

FATURAMENTO de todos respectivos serviços individuais mencionados acima, mas 

desde que, a soma dos mesmos seja equivalente ao valor unitário auferido na proposta 

final homologada, respeitando assim, o valor global final apurado no certame. (Exemplo 

para faturamento: valor gerência + valor cpe + valor circuito = valor item XX da pro-

posta). 

 

PEDIDO 

Solicitamos, portanto, análise com relação aos itens listados neste documento, con-

forme argumentações correspondentes. Solicitamos que os itens que vierem a ser atua-

lizados, também tenham as mesmas alterações refletidas nos anexos deste edital e seus 

anexos, sua consequente republicação e suspensão da data de realização do certame 

 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. E ficamos no aguardo do retorno dos pedidos, abaixo segue 

os contatos. 

Atenciosamente, 

Campo Grande 30 de setembro de 2021 

 

EDILSON FERREIRA DE LEMOS  

Executivo de Negócios  

E-mail: edilson.lemos@oi.net.br  

Tel: 067  98466 0380 

Endereço: Rua Tapajós, N. 660, Bairro Vila Rica, Campo Grande MS, CEP. 79022-290. 

 

 






















































