PROCESSO N.º: P2021/113061-8
REFERÊNCIA:

Pregão Eletrônico n. 008/2021

OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de
acesso dedicado à internet corporativa com velocidade de 200 (duzentos)
Mbps (Megabits por segundo), para à sede do Crea-MS

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Trata o presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa OI
S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 76.535.764/0001-43, com sede à Rua do Lavradio, 71, 2º andar,
Centro, no Rio de Janeiro/RJ, que apresentou impugnação contra os termos do Edital do
Pregão Eletrônico n. 008/2021, encaminhada à Pregoeira deste Conselho de Fiscalização
Profissional, que procedeu ao julgamento da Impugnação, interposta, informando o que se
segue:

I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
O pedido de impugnação foi protocolizado pela empresa OI S/A, em
30/09/2021, sob o n. P2021/199588-0. A impugnação é tempestiva, eis que interposta de
acordo com o item 2.1. do presente Edital e cabível na forma do art. 24, do Decreto n.
10.024/2019, posto isso, passa-se ao mérito da impugnação.

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
Em suas razões de impugnação, a postulante insurge-se contra as exigências
do edital, conforme a seguir:
a) Subitens 7.1.2., 7.2.5. e 15.1.6. do Termo de Referência – Anexo I do
edital: prazo de reparo do objeto;
b) Subitem 11.2. do Termo de Referência – Anexo I do edital: prazo de
implantação do objeto;
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c)

Subitens 7.1.4. e 15.1.6. do Termo de Referência – Anexo I do edital:
serviços previstos e planilha de formação de preços disponibilizada.

III – DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a impugnante que seja retificado o edital e por conseguinte
republicado e suspensa a data de realização do certame.

IV – DO ENTENDIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA
Em diligência, o expediente foi reportado ao Departamento de Tecnologia
da Informação, área técnica demandante, onde, por intermédio da CI-DTI N.º 023//2021,
assim se pronunciou, litteris:
“CI-DTI N.º 023//2021 DATA: 04/10/2021
De: Departamento de Tecnologia da Informação
Para: Pregoeira
Ref.: Resposta de Impugnação da empresa Oi.
Senhora Pregoeira,
A Empresa OI S/A (em recuperação judicial), impetrou tempestivamente,
pedido de impugnação referente ao pregão 008/2021, alegando
inconformidade com o teor do Edital desta licitação.
Quanto aos itens elencados para solicitar o pedido de impugnação, temos os
esclarecimentos a seguir:
1. Sobre o prazo de reparo:
O serviço que está sendo contratado é diferente do serviço oferecido e
regulado como internet banda larga domiciliar. Em consulta as empresas
que realizaram cotação não houve questionamentos acerca do tempo de
suporte. A própria impugnante participou da rodada de cotações (vide
documento id: 193954).
Links dedicados são conexões criadas especificamente para o mercado
corporativo e podem ser prestados como serviços por centros de dados,
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operadoras de telefonia e empresas / provedores que cooperam com a
tecnologia da informação (TI) nesta área.
Algumas das principais diferenças entre ele e a banda larga são:


Qualidade da conexão: permite um acesso mais estável, seguro, ágil
e altamente escalável. Por meio dessa conexão, a organização pode
se conectar à porta do roteador, eliminando o tráfego de rede.



Quando ocorre uma interrupção, o tempo de reparo é menor. Como
este é um serviço dedicado ao perfil da empresa, o provedor de dados
precisa de menos tempo de reparo, na maioria dos casos o tempo de
reparo é de até 4 horas.



A disponibilidade de utilização de endereços IP (públicos e fixos)
dedicados à rede da organização permite que serviços de
comunicação externa sejam instalados e operados a partir da rede
interna do cliente.

A interrupção deste serviço e solução deste problema por um período
superior a 4 horas acarretaria em prejuízos financeiros ao Crea-MS, além da
indisponibilidade dos serviços aos profissionais da engenharia e a sociedade
que fazem uso dos serviços públicos oferecidos por nós.
Sendo assim, decido pela manutenção da quantidade de horas para
atendimento do nosso acordo de serviço estabelecidos em edital.
2. Sobre o prazo de entrega
Como este serviço precisa ser oferecido de forma ininterrupta e se faz
necessária à sua execução para não ocasionar prejuízos ao Conselho e a
sociedade não se pode afastar que a demanda deve ser atendida no menor
prazo possível, haja visto que a administração pública ao abrir um certame
deve buscar a melhor proposta que se adeque as suas necessidades atuais.
Sendo assim, decido pela manutenção do prazo de 30 dias para instalação
dos serviços a serem contratados neste edital.
3. Sobre os serviços previstos
Para viabilizar a prestação do serviço descrito no termo de referência, a
empresa vencedora do certame cederá o equipamento em comodato.
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Não haveria como disponibilizar o serviço sem o fornecimento de roteador
capaz de converter a comunicação da fibra ótica para a ethernet. Logo, para
a completa prestação de serviços não há a menor possibilidade de supressão
ou adição de itens como roteadores. Uma vez que a contratação é de apenas
UM único link de dados com serviço dedicado de conexão à rede mundial de
computadores.
Ainda é importante ressaltar que a lei 8.666/93 prevê em seu art. 3º que a
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
Portanto, aqui o fornecimento do equipamento citado se faz necessário para
que a proposta mais vantajosa para a administração vença. Cito aqui outros
editais de órgãos públicos já homologados e que estamos alinhados a esta
demanda: CREFITO 4ª Região Nº Pregão:102021 / UASG: 389103, IFAL
Pregão: 10/2020
A impugnante afirma que o Crea/MS ao publicar o Edital de convocação feriu
os princípios da competitividade, deixando de discriminar em itens um
serviço que a maioria, senão todos os editais da esfera federal adquiriam
como o descrito neste edital.
Pois bem, previamente é imperioso citar que o Crea possui discricionariedade
para escolher e definir quais são os equipamentos que melhor atendem suas
necessidades, ou seja, usa do poder que lhe é conferido para agir livremente
sem estar vinculada a determinada conduta, e também, agindo dentro dos
limites legais da lei e em defesa da ordem pública, assegurando a posição de
supremacia dela sobre os interesses particulares da empresa impugnante.
É de se estranhar que a empresa neste momento venha arguir sobre tal fato
uma vez que participou da fase de cotação e não se manifestou a época.
A elaboração do edital foi rigorosamente obedecida todos os critérios legais,
como a legislação prevê.
A cotação prévia serve de parâmetro orçamentário para a administração
pública, todavia não define preço nem vencedor.
Afim de obedecer os princípios da ética, da moralidade, da publicidade, da
eficiência e a boa administração dos recursos públicos, o CREA sempre busca
o melhor serviço no melhor custo.
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Sendo assim, decido pela manutenção das condições e especificações dos
serviços objeto deste Pregão, mantendo, assim, a data de abertura do
Certame para 07 de outubro de 2021.
Sem mais.
Sanderson Loubet Izidre
Gerente do DTI”

V – DA DECISÃO
Diante da manifestação da área técnica, cujos esclarecimentos adoto como
razões de decidir, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada pela empresa
OI S/A. e, assim, resta mantida a data, bem como os horários de abertura de propostas e da
sessão de disputa de lances.

Campo Grande/MS, 4 de outubro de 2021.

Assinado digitalmente
DAYANE LUCAS DA SILVA
Pregoeira
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Documento assinado com certificado digital por DAYANE LUCAS DA SILVA, Gerente, em
04/10/2021, às 13:59, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art.
6º, § 1º, do DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015
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