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DECISÃO — IMPUGNAÇÃO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  02/2018 
Impugnante: TELEFÔNICA BRASIL 5/A 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, devidamente qualificada, ofereceu impugnação ao edital referente ao 

Processo Licitatório n2  02/2018(Pregão Eletrônico), alegando, em síntese, que o referido instrumento 

convocatório apresentaria diversas inconformidades, requerendo sua retificação a fim de possibilitar 

sua participação no certame. 

A impugnação é tempestiva, razão pela qual dela conheço. 

No mérito, para fins de melhor analisar todos os argumentos oferecidos pela empresa 

impugnate, observo a necessidade de organizar esta decisão em itens, tais quais apresentados na peça 

de impugnação ora em análise, com a devida fundamentação, na forma a seguir empossada: 

I — ESCLARECIMENTO QUANTO A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 

O fato de a licitação ser do tipo menor preço global não impede que a proposta de preços do 

licitante seja discriminada em itens distintos, desde que ao final o vencedor seja aquele que oferecer o 

menor preço global. A planilha de preços (Anexo II) e o item 6.1 do edital estão de acordo com este 

conceito. 

Indefiro a pretensão em referência. 

II — APARELHOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS. PRAZC EXÍGUO PARA SUBSTITUIÇÃO 

DOS EQUIPAMENTOS. 

Não há o que alterar no edital em relação à responsabilidade pelos aparelhos dados em 

~ato pela contratada. Em caso de defeito nos mesmos, é ônus da empresa providenciar seu 

conserto ou sua substituição em prazo razoável, sendo a comunicação de qualquer ocorrência nesse 

sentido realizada diretamente com o preposto indicado pela contratada para o acompanhamento do 

contrato. 	
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Indefiro a pretensão em referência. 

III — ESCLARECIMENTO QUANTO A GARANTIA DE COBERTURA DE SERVIÇOS: 

A tecnologia 3G está disponível no Brasil e é regulamentada pela ANATEL. Portanto, não há 

qualquer irregularidade no edital ao estabelecê-la como parte integrante do serviço almejado. O item 

impugnado (4.1.10 do Anexo I), ainda, não exige cobertura 3G nacional ininterrupta, mas sim 

deslocamento nacional isento. 

Indefiro a pretensão em referência. 

IV — IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE GARANTIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DE 95% 
(NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO TEMPO DE USO: 

O próprio item impugnado (6.1.1 do Anexo I) esclarece que serão admitidas interrupções 

programadas e em casos excepcionais. Qualquer outra interrupção deverá ser devidamente justificada 

pela contratada, sendo seu o ônus de comprovar a inevitabilidade e imprevisibilidade da paralisação do 

serviço. Inserir cláusula em sentido contrário seria abrir um leque de possibilidades de interrupções do 

serviço sem qualquer ônus para a empresa, colocando a Administração em posição desfavorável. 

Indefiro a pretensão em referência. 

V — DA PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE TESTES NOS SERVIÇOS. DESNECESSIDADE: 

O item impugnado (item 37 do edital) apenas reforça o ônus da empresa contratada no sentido 

de entregar os equipamentos e serviços devidamente testados e em perfeito estado de fruição. Não se 

tratam de testes de demonstração, mas sim apenas de garantia de que o serviço entregue já tenha sido 

devidamente testado e aprovado pelo controle de t.,--aCcade interno da empresa contratada. 

Indefiro a pretensão em referência. 

Salvador/BA, 23 de janeiro de 2018. 

1‘)Q:k0o. ¶"t. 
Neila Mascaren as Mota 
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