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Protocolo: 14653/2018 Edital: SISTEMA FIEP 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE O SISTEMA FIEP E A INTERNET 

(ACESSO SECUNDÁRIO), ATRAVÉS DE LINK PRIVATIVO COM VELOCIDADE DE 500 

MBPS. 

Critério de 

julgamento 
MENOR PREÇO 

Abertura: SUSPENSO 

 

Impugnantes: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A  

CLARO S.A 

OI S.A 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1.  

DA TEMPESTIVIDADE 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A no dia 14 

de setembro de 2018 às 18h47min em meio eletrônico.  

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa CLARO S.A no dia 17 de setembro de 

2018 às 10h55 min em meio eletrônico. 

 É tempestiva a impugnação apresentada pela empresa OI S.A no dia 17 de setembro de 2018 

às 17h26 min em meio eletrônico. 

 

2.  

DAS RAZÕES 

As impugnantes alegam: 

 

1) DA IMPUGNANTE TELEFÔNICA BRASIL S/A 

a) Objeto que envolve solução de alta complexidade técnica. Indispensável participação 

de empresas reunidas em consórcio: 

 Alega que a solução de acesso à internet e o serviço de segurança e mitigação a ataque DoS e 

DDoS (Anti-DoS / DDoS), ainda que concatenados não se vinculam entre si, sendo 

corriqueiramente oferecidos por pessoas jurídicas distintas, ainda que de um mesmo grupo 

econômico, de modo que é perfeitamente possível a concorrência e a sua contratação por meio 

do consórcio de empresas; 

 Requer que seja admitido consorcio. 

b) Esclarecimento quanto ao prazo afeto ao cumprimento de operações envolvendo a 

entrega de equipamentos e componentes e implementação da solução de 

conectividade (link de uso dedicado à internet) em demanda.: 

 Alega que o prazo para entrega é insuficiente 

 Ainda que quanto a instalação é complexa o que se torna inviável o prazo de entrega 

 Segue em sua impugnação por intervalos de prazos de 30 a 60 dias 

c) Esclarecimento acerca da implementação de link dedicado. Confusão e 

desproporcionalidade acerca da disponibilidade mínima mensal do circuito. Solução 

notadamente mais onerosa. Incremento dos custos de operação e disponibilização 

do circuito: 

 Discorda da SLA disposta em edital e requer que seja alterada. 

d) ESCLARECIMENTO QUANTO À PARTICULARIDADES DE ORDEM TÉCNICO-

OPERACIONAL INERENTES AO PROJETO EM DEMANDA. DÚVIDAS ACERCA DO 

OBJETO - SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE: 

 Planilha de perfil de tráfego - estimativa de consumo: Como o objeto do edital consiste na 

seleção de empresa especializada para implementação de um único link IP Internet de 

500Mbps. Entende a Telefônica que a informação contida na coluna “QTDE” da planilha de 

perfil de tráfego reproduzida no preâmbulo do Anexo I – Especificação do Objeto (e demais 
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disposições correlatas) para os ITENS 1 e 2, refere-se ao total de meses de execução, ou seja, 

para estimativa de consumo por um período de 24 (vinte e quatro) meses de prestação. O 

entendimento está em conformidade às aspirações da entidade de serviço social autônomo? 

 Esclarecimento quanto ao prazo de vigência contratual. Conflito informacional. Impossibilidade. 

requer-se a revisão e uniformização do intervalo de vigência do contrato, nos termos do art. 26, 

parágrafo único dos Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, observada 

sua estrita relação às atividades que caracterizam e delimitam o projeto em demanda. 

 Endereçamento de IP: Para a hipótese em concreto (disponibilização de link de internet à taxa 

de transmissão de 500Mbps para acesso em range de sub rede com no mínimo 64 (sessenta e 

quatro) endereços IP fixos e válidos), entende-se que a oferta de bloco de endereços por link de 

internet demandado em sua versão 6 (IPv6) atende satisfatoriamente a demanda administrativa. 

A interpretação acima desenvolvida compatibiliza-se com o entendimento da entidade de 

serviços social autônoma acerca da matéria? 

 

 

2) DA IMPUGNANTE CLARO S.A 

a) Da contrariedade de informações: 

 Alega divergências nos itens 2.22 (pag. 13) e 5.6 (pag. 17) 

b) Do prazo de instalação: 

 Alega que o prazo é insuficiente, sugere alteração para 60 dias. 

c) Do Anexo II: 

 Forma de pagamento: alega ser inviável o pagamento 28 dias por depósito para 

companhia de telecomunicações. 

d) Do pedido: 

 Requer a retificação do edital modificando os itens citados. 

 

 

3) DA IMPUGNANTE OI S.A  

a) Da necessidade de previsão expressa acerca da participação de licitantes em regime 

de consórcio: 

 Alega que há com a ausência de regime de consorcio, fere a competitividade do processo; 

b) Da consulta a determinados cadastros não previstos em lei: 

 Diz ser ilegal solicitar a comprovação do item 4.8.3 do Edital (analise de cadastro nacional 

de empresas idôneas/inidôneas 

c) Da incidência de imposto sobre serviço de ISS: 

 Alega que para as empresas de telecomunicações não se aplica o item 5.4 alínea “f” do 

edital 

d) Da limitação de responsabilidade da contratada aos danos diretos comprovadamente 

causados a contratante: 

 Diz ser ilegal a solicitação do item 18.7 do edital 

e) Pagamento em caso de recusa do documento fiscal: 

 Alega que não é razoável o item 7 alínea “c” do Anexo II, não sendo possível a retenção 

de pagamento se a fatura não estiver em conformidade 

f) Indevida apresentação de certidão de regularidade mensalmente: 

 Alega que não é razoável o item 7 alínea “e” do Anexo II, diz que não é discutível a 

necessidade de manutenção dos requisitos de habilitação 

g) Reajuste de preço: 

 Solicitação que o reajuste se dê pelo índice IGP, dado a cia de telecomunicações 

h) Exigência de apresentação de documentos de habilitação com o mesmo CNPJ: 

 Requer a adequação do item 5.7 do edital, onde se o licitante for matriz todos os 

documentos sejam matriz e se o for filial todos sejam da filial, exceto os de natureza de 

matriz 

i) Da inclusão de previsão de penalidades por atraso de pagamento: 

 Requer a seja incluído a previsão de penalidade caso a contratante não efetue o 

pagamento no seu prazo. 
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3.  

PARA INFORMAÇÃO: 

A jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais dos 

Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 

Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações 

e Contratos (RLC), disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao.  

Salienta-se, ainda, que os processos de licitação realizados pelo SESI/SENAI atendem aos 

Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da 

Probidade, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão 

estabelecidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está 

respaldado o presente Edital. 

 

DA ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS 

 

 

1) DA ANALISE SOBRE A IMPUGANÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DA 

IMPUGNANTE TELEFÔNICA BRASIL S/A 

a) Objeto que envolve solução de alta complexidade técnica. Indispensável participação 

de empresas reunidas em consórcio: 

Da analise, verificou-se a necessidade de inclusão da participação de empresas em forma 

de consórcio. 

Diante disso, o edital será retificado. 

 

 

b) Esclarecimento quanto ao prazo afeto ao cumprimento de operações envolvendo a 

entrega de equipamentos e componentes e implementação da solução de 

conectividade (link de uso dedicado à internet) em demanda.: 

Da analise, verificou-se a necessidade da alteração dos prazos. 

Diante disso, o edital será retificado. 

 

 

c) Esclarecimento acerca da implementação de link dedicado. Confusão e 

desproporcionalidade acerca da disponibilidade mínima mensal do circuito. Solução 

notadamente mais onerosa. Incremento dos custos de operação e disponibilização 

do circuito: 

Da analise, deverá ser considerado 99,6%, o edital será retificado. 

 
 

d) ESCLARECIMENTO QUANTO À PARTICULARIDADES DE ORDEM TÉCNICO-

OPERACIONAL INERENTES AO PROJETO EM DEMANDA. DÚVIDAS ACERCA DO 

OBJETO - SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE: 

 Planilha de perfil de tráfego - estimativa de consumo:  

Sim, a planilha faz referência a quantidade de meses para execução do serviço. 

 Esclarecimento quanto ao prazo de vigência contratual. Conflito informacional. 

Impossibilidade: 

O prazo inicial do contrato será de 24 meses. 

 Endereçamento de IP:  

Resposta: O entendimento não está correto. O endereçamento deverá ser entregue em 

IPv4, na quantidade informada no termo de referência (64) e em apenas um bloco. Tais 

características são necessárias para funcionamento pleno do link, na nossa solução de 

balanceamento, onde o mesmo será “plugado”. A quantidade de IPs (IPV4) solicitadas 

está pautado em necessidades reais e já existentes da CONTRATANTE.  

 

 

http://www.fiepr.org.br/licitacao
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2) DA ANALISE SOBRE A IMPUGANÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DA 

IMPUGNANTE CLARO S.A 

a) Da contrariedade de informações: 

Deverá ser considerado 0,5% em ambos os itens, o edital será retificado para esse item. 

 
b) Do prazo de instalação: 

Da analise, verificou-se a necessidade da alteração dos prazos. 

Diante disso, o edital será retificado. 

 

c) Do Anexo II: 

O pagamento poderá ser feito através de boletos bancários, edital estará sendo retificado. 

 

 

3) DA ANALISE SOBRE A IMPUGANÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA DA 

IMPUGNANTE OI S.A  

a) Da necessidade de previsão expressa acerca da participação de licitantes em regime 

de consórcio: 

Da analise, verificou-se a necessidade de inclusão da participação de empresas em forma 

de consórcio. 

Diante disso, o edital será retificado. 

 

b) Da consulta a determinados cadastros não previstos em lei: 

A Comissão de Licitação esclarece que esta exigência em edital é fruto de determinação 

da Corregedoria Geral da União. Portanto, mantém-se esta indicação  

 

c) Da incidência de imposto sobre serviço de ISS: 

O item em questão 5.4 “f”, refere-se a certidão negativa de débitos, e não a incidência de 

impostos. Sendo assim, a empresa deverá apresentar a sua certidão negativa de débitos, 

nesse caso, municipal. 

 

 

d) Da limitação de responsabilidade da contratada aos danos diretos comprovadamente 

causados a contratante: 

A Comissão de Licitação entende improcedente este item, mantendo as condições do 

Edital. 

  

e) Pagamento em caso de recusa do documento fiscal: 

No caso de identificação de cobrança indevida, o CONTRATANTE solicitará a correção 

dos valores, os quais deverão ser abonados/descontados na fatura do mês subsequente 

Conforme item 7 alínea c do anexo II “Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma 
incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada a sua conformidade 
pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de 
pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus 
adicional para o CONTRATANTE”. 

 

f) Indevida apresentação de certidão de regularidade mensalmente: 

A empresa que venha ser contratada, deverá possuir regularidade fiscal regular. Quanto a 

entrega de forma física, entendemos que não haverá necessidade de envio, porém deverá 

substituir as CND vencidas ou a vencer em curto prazo.  

 

g) Reajuste de preço: 

No que se refere ao reajuste, o mesmo poderá ser aplicado pelo índice que estiver em 

vigor pela legislação pertinente ao serviço. Para tanto, não se faz necessário tal alteração. 

 

h) Exigência de apresentação de documentos de habilitação com o mesmo CNPJ: 

A Comissão de licitação entende que tal informação não se faz necessário, pois deverá ser 

seguido o disposto em edital. 
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i) Da inclusão de previsão de penalidades por atraso de pagamento: 

Não se vê necessário aplicação de tal item, uma vez que o pagamento se dará após a 

entrega efetiva na NF. Sendo assim, caso qualquer atraso ocorra, a contratada poderá 

pleitear seus direitos. 

 

 

4.  

DA CONCLUSÃO 

Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise das impugnações conhece 

das razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) PARCIALMENTE PROCEDENTE, sendo efetuada as devidas alterações necessárias e 

procedendo com a Retificação do Edital; 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 

neste julgamento de impugnação; 

3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 

Curitiba, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

Carlos Alberto Nalevaiko  

Gerência Corporativa de Suprimentos e Abastecimento  

 

Manuel Emilio Rodrigues 

Gerente Executivo de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia  

 

 

Ciente. De acordo. 

 

Nadia de Jesus dos Santos 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Claudia Maria Sluga 

Comissão de Licitação 

Caroline Borges 

Comissão de Licitação 

Luciano de Freitas Trindade 

Comissão de Licitação 

 

 


