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DECISÃO

PROCESSO N°: 22.0.000001370-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 38/2022
ASSUNTO: Resposta à Intenção de Recurso

 

Versa o presente sobre intenção de recurso interposto pela empresa OI S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL , CNPJ 76.535.764/0001-43, referente ao Pregão Eletrônico nº 38/2022, que tem por objeto
o Registro de Preços visando a eventual contratação de empresa especializada, devidamente autorizada
pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para prestação de serviço de acesso dedicado à
Internet de forma permanente, dedicada e exclusiva, 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive
feriados, nos quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao Edital.
 
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 38/2022, insurgindo-se
da habilitação da empresa vencedora nos grupos 02 e 03, alegando literalmente o seguinte:
 

"Registramos nossa intenção de recurso a ser apresentada em peça complementar a respeito do registro de
POP."

 

 
2. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
2.1. Das alegações da recorrente
Em suas razões alega que a empresa FACHINELI COMUNICACAO LTDA,  foi declarada vencedora dos
lotes 2 e 3 da licitação, e que ao observarem a documentação apresentada a empresa deixou de comprovar
a existência de POP (Point of Presence - Ponto de Presença) para as cidades atendidas no referido lote.
Transcreve ainda os subitens 10.1.15 e 10.1.17. Vejamos: 

10.1.15. Como garantia de disponibilidade de acesso aos sistemas institucionais da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins e à Internet o FONECERDOR REGISTRADO deverá, necessariamente, apresentar
documentação emitida pela ANATEL que comprove a existência e operação de POP (Point of Presence -
Ponto de Presença) próprios nas cidades de Araguaína, Porto Nacional, Guaraí, Miracema do Tocantins e
Colinas do Tocantins para o Lote 1, Arraias e Taguatinga para Lote 2 e, Tocantinópolis para o Lote 3;
10.1.17. A PROPONENTE deverá possuir no mínimo o dobro do valor da banda do link dedicado entre o
POP da contratada com o backbone nacional de Internet (AS/NAP)

 Alega ainda que ao avaliar o significado para palavra POP - Ponto de Presença, percebe-se que esta
nomenclatura se refere ao local onde o prestador do serviço mantém sua infraestrutura/equipamentos de
telecomunicações necessário para permitir o acesso local dos seus clientes, ou seja, este POP significa que
o Prestador está presente naquela localidade/endereço.
E complementa textualmente com a seguinte informação :

" A Documentação exigido no subitem acima não consta na enviada por esta empresa, ou seja ela não
conseguiu comprovar que está presente naqueles municípios."



 

2.2. Quanto às contrarrazões
A empresa FACHINELI COMUNICACAO LTDA, CNPJ 08.804.362/0001-47,não apresentou suas
contrarrazões.
 
3. ANÁLISE
A recorrente argumentou em sua intenção de recurso, basicamente, que no tocante à habilitação estaria
faltando documento que comprova a existência de POP  (Point of Presence - Ponto de Presença) para
aquelas  cidades constantes de cada grupo.
Entretanto, a exigência de tal documento encontra-se nos referidos subitens 10.1.15 e 10.1.17 citados pela
recorrente, porém estão dispostos no termo de referência, o que demonstra de plano que não trata-se de um
documento a ser analisado na fase de habilitação, o que não implica em desclassificação no momento da
sessão pública.
Tanto que no próprio texto dos subitens transcritos, já se refere a empresa vencedora do certame, como "
fornecedor registrado".
Não está sendo reduzido a importância da apresentação de tal documento, o que de fato ocorre, que não
pode ser condição de habilitação porque sua exigência encontra-se no termo de referência quando trata das
"CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO/EXECUÇÃO E GERÊNCIA/MONITORAMENTO DOS
SERVIÇOS". A exigência, portanto, contempla a fase de execução do contrato, não se inserido quer como
condição de habilitação ou aceitação de proposta, sendo inobjetável a conclusão de que razão alguma há à
recorrente.
Assim sendo, tem-se que o edital não contempla a exigência de comprovação POP (Point of Presence -
Ponto de Presença) no momento da habilitação . Por tal razão, e em respeito aos princípios do julgamento
objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório, não poderia esta Pregoeira ter imposto critérios de
admissibilidade documental que extrapolassem os comandos editalícios.
Decisão em contrário à adotada representaria afronta aos referidos princípios. Sendo assim, não poderia
a pregoeira, no caso concreto, ante a verificação de que a documentação apresentada contemplava aqueles
exigidos obrigatoriamente  no edital de licitação, decidir por impor novas condições de aceitação,
estranhas ao instrumento convocatório.
 
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço  do recurso interposto por OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , mas
no mérito indefiro o pleito desclassificatório.
Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior.
 
Palmas 10 de novembro de 2022.
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