
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Processo n.º 0.00.002.002205/2013-32
Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2014
Links de Informática

Ementa:  Análise da impugnação ao Edital  interposta pela Empresa ALCA TELECOM COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA LTDA

 

I – DOS FATOS

Trata-se da análise da impugnação ao Edital interposta tempestivamente, no dia 18 de
junho de 2014,  pela Empresa  ALCA TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.254/0001-28, com sede na Av. Comercial nº 1.411 –
Setor Tradiconal, sala 104 – São Sebastião - Brasília/DF, neste ato representada por sua Diretoria de
Relacionamento Corporativo e Governo – Gerência de Contas e Contratos CSC.

II – DO PLEITO     

  1.      A empresa ALCA TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA apresentou impugnação ao edital
do Pregão em comento, cujo objeto é a contratação de empresa para a  prestação de serviços de
Links  de  Internet  redundantes,  com suporte  técnico,  para  atender  às  necessidades  do  Conselho
Nacional do Ministério Público.

2.      Intenta a Impugnante, em síntese: I) A inclusão no Edital convocatório da exigibilidade de
autorga da ANATEL para as empresas parcipantes do certame; II exclusão da exigência de prestação
de garantia no valor equivalente a 5% (cinco porcento) do contrato; III) inclusão da obrigatoriedade
de realização de vistoria  técnica;  IV)  ampliação do prazo de implementação dos  serviços  de 30
(trinta) para 60 (sessenta) dias; V)  que o valor estimado da contratação seja declarado inexequível e
VI) que seja o pedido de impugnação acatado.

III – DA APRECIAÇÃO

 

 Da  análise  dos  argumentos  da  impugnante  firmou-se,  juntamento  com  a  área
demandante (Secretaria de Tecnologia da informação), o seguinte entendimento:

 1) O item 3.1 do Edital traz: “ Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que
explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado...”, assim, pressupõe-se que qualquer
empresa que deseje explorar serviços de comunicação de dados possua, obrigatoriamente, a outorga
da Anatel, conforme consta na Lei Geral de Telecomunicações, cito no Capítulo II, Seção I da Lei nº
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9472/97. Ademais, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP poderá requerer a comprovação
de regularidade das participantes.

 2) Conforme estabelece o Art 56 da Lei 8.666/93, in verbis “ A critério da autoridade
competente, em cada caso, (grifei) e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.” Destarte, por critério
da Administração, houve por bem a inclusão no edital da exigência de garantia contratual, cabendo
ao contratado optar por uma das modalidades de garantia previstas nos incisos de I a II do citado
artigo.

 3) A vistoria técnica é um instrumento facultativo que permite a contratada averiguar,
in loco, se terá ou não condições de prover o serviço objeto da contratação, ou seja fica a critério da
licitante a sua realização. Além do que exigí-la poderia causar ônus indevido a participantes de
outras localidades.

4) O prazo para implementação dos serviços foi estabelecido em razão da urgência
que o CNMP possui para o início da operação dos Links de internet. 

  

5) O valor estimado da contratação foi calculado com base em ampla pesquisa de
mercado, sendo, por conseguinte, considerado perfeitamente exequível.

IV - CONCLUSÃO

Assim, com base no inciso II, do art. 11, do Decreto 5.540/05, CONHEÇO do Pedido de
Impugnação,  por  tempestivo,  para,  no  mérito,  NEGAR-LHE  provimento,  por  ausência  de
fundamentação plausível na sustentação do pleito da Impugnante.

Brasília, 20 de junho de 2014

MARCIEL RUBENS DA SILVA

Pregoeiro / CNMP
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