
Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 038/2022

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0001-43, sediada na Rua do Lavradio, 71,
Centro, 2° andar – sala 201/801, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 23.230-070, doravante denominada simplesmente “Oi”,
vem, tempestivamente, por seus representantes legais, com fulcro no inciso XVII do art. 11 do Decreto n.º
3.555/2000 c/c com as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 109 da Lei 8666/1993, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão do I. Pregoeiro da Defensoria Publica do Estado do Tocantins, que declarou habilitada e
vencedora do certame a empresa FACHINELI COMUNICACAO LTDA, pelas razões que passa a expor.
Caso este r. Pregoeiro entenda por indeferir o presente recurso, requer a remessa deste à digna autoridade
superior, na forma de RECURSO HIERÁRQUICO, com fundamento no princípio constitucional do Duplo Grau de
Jurisdição.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Palmas – TO, 01 de novembro de 2022. 

I - TEMPESTIVIDADE
O presente Recurso Administrativo tem por finalidade a reforma da decisão que desclassificou a Oi S.A. – em
recuperação judicial do certame, por estar eivada de vícios de legalidade.
Para tanto, cumpre observar que o prazo decadencial é de 3 (TRÊS) DIAS, CONTADOS DO REGISTRO DA
INTENÇÃO DE RECURSO, CONFORME SE DEPREENDE DO ITEM 12.2.3. DO EDITAL.
No caso em tela, a intenção de recurso foi registrada no dia 26 DE OUTUBRO DE 2022 (QUARTA-FEIRA), sendo
este, portanto, o marco inicial para contagem do prazo. Logo, o término para apresentação do Recurso
Administrativo dar-se-á no dia 01 DE NOVEMBRO DE 2022 (TERÇA-FEIRA).
Ademais, insta registrar que a contagem do prazo no procedimento licitatório obedecerá aos ditames da Lei n.º
8.666/93, juntamente com as regras processuais comuns (Código de Processo Civil Brasileiro), EXCLUINDO-SE O
DIA DE INÍCIO E INCLUINDO-SE O DO VENCIMENTO (artigo 110, Lei nº. 8.666/93 e artigo 184, caput, Código de
Processo Civil).
Conclui-se, portanto, pela TEMPESTIVIDADE deste Recurso Administrativo.

II – BREVE SÍNTESE DOS FATOS

O objeto do presente certame consiste na “contratação por meio de REGISTRO DE PREÇOS para 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 eexclusiva, 24
horas por dia, sete dias por semana, inclusive feriados,
nos quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao presente Edital.”.

A Empresa FACHINELI COMUNICACAO LTDA foi declarada vencedora dos lotes 2 e 3 da licitação, ocorre que ao
observarmos documentação apresentada a empresa deixou de comprovar a existência de POP (Point of Presence -
Ponto de Presença) para as cidades atendidas no referido lote.
Ao observarmos o subitem 10.1.15, a saber: 
10.1.15. Como garantia de disponibilidade de acesso aos sistemas institucionais da Defensoria Pública do Estado
do Tocantins e à Internet o FONECERDORREGISTRADO 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 eTaguatinga para Lote 2 e, Tocantinópolis para o Lote 3; (Grifo nosso)
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 deInternet (AS/NAP);
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.
A Documentação exigido no subitem acima não consta na enviada por esta empresa, ouseja ela não conseguiu
comprovar que está presente naqueles municípios.

II - PEDIDO
Ante o exposto, a Oi S.A – em Recuperação Judicial requer que seja devidamente processado o presente Recurso
Administrativo para que:

(i) Seja concedido efeito suspensivo à Decisão, ora em comento, considerando os termos do § único do artigo 61
da Lei n.º 9.784/99, bem como as razões apresentadas por meio do presente;
(ii) O I. Pregoeiro da DEFENSORIA PÚBLICA DO TOCANTINS se digne a reformar a decisão que declarou habilitada
a empresa FACHINELI COMUNICACAO LTDA, sob pena de grave ofensa aos princípios norteadores das licitações. 



(iii) O certame retorne à fase de aceitação, para dar prosseguimento à negociação, envio da proposta, com
posterior determinação de prazo para envio da documentação de habilitação.

Termos em que, 
Pede deferimento.

Palmas - TO, 01 de novembro de 2022.
 

Voltar  Fechar


