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DECISÃO

PROCESSO: 22.0.000001370-0
ASSUNTO: Recurso – Pregão Eletrônico nº 038/2022
EMPRESA: OI S/A - Em recuperação judicial
 
 
I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa OI S/A- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL-CNPJ nº 76.535.764/0001-43, no âmbito do 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.

A recorrente insurge-se contra a habilitação da empresa FACHINELI COMUNICACAO
LTDA- CNPJ nº 08.804.362/0001-47, vencedora nos grupos 2 e 3, alegando, em linhas gerais:

 
“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..”
 

 



Ressalta-se que a empresa recorrida não apresentou contrarrazões.
 
Apreciando o recurso, a Comissão Permanente de Licitações conheceu do mesmo,

mas, no mérito, negou-lhe provimento, a saber:
 

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por OI S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL , mas no mérito indefiro o pleito
desclassificatório. (CV 0705950)

 
Na sequência, em observância ao disposto no artigo 13, inciso IV, do Decreto

10.204/2019, os autos vieram conclusos para decisão.
É o relatório.
 
Passo a decidir.

 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

A Lei nº 10.520/2002, assim como o Decreto 10.024/2019, ao tratarem de recursos em
licitação na modalidade pregão, dispõem que:

 
“Lei nº 10.520/2002
Art. 4º omissis:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
Decreto nº 10.024/2019
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no
prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar
suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.”

 
Da mesma forma, o edital de licitação também estabeleceu tais disposições em seu

item 12.
Conforme consta na ata da sessão (CV 0705934), a recorrente manifestou sua intenção

de recorrer durante a sessão pública do pregão, em atendimento à legislação aplicável, sendo
registrados os prazos pertinentes conforme abaixo transcrito:

 
Data limite para registro de recurso: 01/11/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 07/11/2022.
Data limite para registro de decisão: 21/11/2022.

 
Portanto, recebo o recurso interposto, já que preenchidos os pressupostos de

admissibilidade, notadamente a tempestividade.



 
III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO- DAS MATÉRIAS ALEGADAS
 

O recorrente alega que a recorrida, Fachineli Comunicação LTDA, deixou de apresentar
documentos que reputa necessários à habilitação no procedimento licitatório, qual seja, a
comprovação da existência de POP (Point of Presence - Ponto de Presença) em relação às
cidades integrantes dos grupos 2 e 3. Para tanto, a recorrente fundamenta suas alegações nos
itens 10.1.15 e 10.1.17 do termo de referência, 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;
 
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);
 
 

Contudo, analisando o edital e seus anexos, não é possível inferir que a comprovação
da existência de POP (Point of Presence- Ponto de Presença), seja um dos requisitos necessários
à habilitação.

Como bem ponderado pela Pregoeira em sua decisão, a previsão da comprovação da
existência de POP consta apenas no termo de referência, o que denota que não se trata de
documento a ser analisado na fase de habilitação.

De fato, no bojo do edital não consta, dentre o rol de documentos concernentes à
habilitação qualquer menção a POP. Assim, exigir a esta altura referida documentação iria de
encontro ao postulado da vinculação ao instrumento convocatório, sobre o qual a doutrina leciona:

 
O instrumento convocatório (edital ou carta convite) é a lei interna da
licitação que deve ser respeitada pelo Poder Público e pelos licitantes (art.
41 da Lei 8.666/1993). Trata-se de aplicação específica do princípio da
legalidade, razão pela qual a não observância das regras fixadas no
instrumento convocatório acarretará a ilegalidade do certame (ex: a obtenção
da melhor proposta será auferida necessariamente a partir do critério de
julgamento (tipo de licitação) elencado no edital; os licitantes serão
inabilitados caso não apresentem os documentos expressamente elencados

no edital etc).
[1]

 
Em verdade, o teor das disposições do termo de referência sobre a POP permitem

concluir que se trata de comprovação a ser feita ulteriormente, isto é, quando da assinatura do
contrato, a exemplo da exigência de que o contratado instale escritório em localidade específica
respaldada em análise técnica fundamentada, matéria já apreciada pelo Tribunal de Contas da
União:

 
 

É



É irregular a exigência de que o contratado instale escritório em localidade
específica, sem a devida demonstração de que tal medida seja
imprescindível à adequada execução do objeto licitado, considerando os
custos a serem suportados pelo contratado, sem avaliar a sua pertinência
frente à materialidade da contratação e aos impactos no orçamento
estimativo e na competitividade do certame, devido ao potencial de
restringir o caráter competitivo da licitação, afetar a economicidade do
contrato e ferir o princípio da isonomia, em ofensa ao art. 3º, caput e § 1º,
inciso I, da Lei 8.666/1993. (Grifo nosso) TCU - Acórdão 1176/2021
(Plenário)

 
 
 
Destarte, não prosperam as alegações do recorrente, de modo que revela-se acertada

a decisão da pregoeira.
 
 
IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório,
CONHEÇO do recurso, contudo, no mérito, NEGO-LHE provimento pelas razões acima aduzidas,
mantendo incólume a decisão proferida pela Pregoeira.

 
Publique-se.
 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, em Palmas-TO, 16 dia do mês de

novembro de 2022.
 
 
 

ESTELLAMARIS POSTAL
Defensora Pública-Geral

 

[1] Rafael Rezende de Carvalho Oliveira, p.382, 2018.
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