
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: PREGÃO 18/2016

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A  empresa  TELEFÔNICA  DATA  S/A  (CNPJ  04.027.547/0036-61),  interpôs

impugnação tempestiva ao edital do pregão nº 18/2016, para a contratação de empresa especializada

para o fornecimento de solução de videoconferência corporativa compreendendo os equipamentos

necessários, serviço de instalação, e garantia on-site por 12 (doze) meses, para o Conselho Nacional

do Ministério Público, e ao final requer o acolhimento dos seguintes pedidos:

1. DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE

Tendo vem vista que esta estimada casa preza pelo princípio da Competitividade da Lei

8.666 e que tem o interesse de contratar a melhor prestação de serviço possível e pelo menor valor

de mercado, trazendo assim, economia para a Administração Pública, solicitamos que seja permitida

a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Pregão, pleito este

que se faz necessário devido ao fato de grande parte dos possíveis fornecedores terceirizarem a mão

de obra de campo (técnicos responsáveis por instalações e manutenções).

Tendo em vista  que a  sessão pública eletrônica está  designada para 15/08/2016,  requer,

ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data

posterior à solução dos problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo o

ritual  do  artigo  4.º  da  Lei  Federal  n.º  10.520/2002  ser  considerado  inválido,  considerados  os

equívocos  no  edital  ora  apontados,  com  desperdício  da  atividade  ocorrida  na  sessão  pública,

incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

2. DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA

Instada  a  se  manifestar,  a  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação,   emitiu  os

entendimentos abaixo, às formulações da impugnante:
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“O objeto do Pregão CNMP 18/2016 refere-se à aquisição de equipamentos com serviço de

instalação e configuração inicial, e garantia. Quanto ao serviço de instalação e configuração inicial,

este deve ser realizado por técnico que conheça a arquitetura e saiba realizar as configurações dos

equipamentos,  uma  vez  que  o  item  3.3  prevê  que  este  serviço  deve  ter  como  resultado  o

funcionamento integral da solução adquirida.

Quanto  à  garantia,  deverá  ser  prestada  conforme  termos  do  fabricante,  e  por  empresa

credenciada junto ao mesmo para o atendimento de garantia.

Acreditamos  que  não exista  necessidade  de  subcontratação,  nos  termos  do Edital,  pois,

conforme se observa,  ou os  serviços  são  de  baixa  complexidade,  ou devem ser  realizados  por

empresa credenciada junto ao fabricante dos equipamentos que estão sendo adquiridos”

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto pelas áreas técnicas responsáveis, e com base no inciso II, do Art.

11,  do  Decreto  5.540/2005,  conheço  o  pedido  de  impugnação  apresentado  pela  empresa

TELEFÔNICA DATA S/A,  por  tempestivo,  para  no  mérito  negar-lhe  provimento,  por  restar

comprovado  que  inexiste  violação  aos  princípios  do  julgamento  objetivo,  da  isonomia  e

economicidade, mantenho ainda, o Edital em seus termos originais.

Em 08 de agosto de 2016

Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima
Pregoeira/CNMP
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