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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017.926208/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2017 

IMPUGNANTE: TPA Telecomunicações Ltda. – CNPJ: 02.255.187/0001-08. 

 

IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA QUE PODERÁ 

COMPROMETER A COMPETIVIDADE. FORMA 

DE JULGAMENTO POR LOTE ÚNICO. 

ALTERAÇÕES EM UM PONTO DO EDITAL. 

MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO  

 

Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017, que tem 

por objeto a contratação de empresa para prestação de acesso à internet, apresentada pela 

empresa TPA Telecomunicações Ltda.  

A impugnante requer a alteração de uma exigência prevista no instrumento 

convocatório e seus anexos, transcritos abaixo: 

1. Forma de Julgamento por Lote Único. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE 

 

A Impugnação foi apresentada de forma tempestivamente, observando os 

termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, e item 19 do Edital.  

 

3. DO MÉRITO 

 

Preliminarmente, cumpre registrar que o presente Edital foi analisado e aprovado 

pela Procuradoria do Coren/SC (folhas 143 - 144), com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

8.666/93, e da Controladoria Interna (folhas 145 – 146). 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina em seus Processos 

Licitatórios são realizados com base nos princípios da isonomia e da legalidade, conforme 

dispõe o artigo 3º da Lei 8.666/1993. 
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É importante esclarecer que o Coren/SC adotou no edital questionado o melhor 

modelo para atender às suas necessidades, sem deixar que buscar a proposta mais 

vantajosa, e por conseqüência, objetivar o interesse público no certame. 

Não obstante, o presente instrumento convocatório preserva em sua essência os 

princípios basilares que permeiam os Processos Licitatórios da Administração Pública, os 

quais serão apresentados á seguir, de maneira clara e objetiva em resposta a cada um dos 

pontos impugnados. 

 

1 – FORMA DE JULGAMENTO POR LOTE ÚNICO 

A impugnante apresenta os seguintes argumentos requer em síntese:  

O Edital estabelece a entrega dos serviços em lote único compreendendo as 

cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages, Caçador e Chapecó. 

Cabe registrar que o mesmo com a interligação dos pontos centralizados em 

Florianópolis é tecnicamente possível que os serviços sejam licitados por região em prol da 

economicidade e competitividade do processo. 

O julgamento por lote com itens em cidades distintas num mesmo lote, se 

analisarmos a amplitude de serviços e equipamentos distintos, ligados sim por uma rede, 

mas só isto que os torna comum, prejudica diretamente e com gravidade a competitividade 

do processo. 

Os custos de cada empresa são diferentes em cada região do Estado, devido aos 

custos de manutenção e disposição de pessoal. Para se atingir a maior economia no 

processo, faz-se necessário a separação dos lotes. 

Da mesma forma o edital exige serviços de internet e interligação num mesmo lote, 

porém os serviços de internet dependem de outorga da ANATEL e os de interligação não. 

Trata-se de dois serviços distintos. 
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A exigência de segurança do link de internet contra ataques limita o certame a 

pouquíssimas empresas, porém o universo de empresas aptas a prestar os serviços de 

interligação é muito ampla e ainda mais se separados em lotes por região. 

Resumidamente o que se quer é a separação dos serviços de internet e 

interligações em lotes separados e também a separação dos lotes por região a fim de 

garantir o cumprimento da legalidade, isonomia, economicidade e competitividade. 

Resposta:  

O objeto geral do Edital refere-se a “Contratação de empresa especializada, que 

detenha autorização/concessão para prestação de serviços de comunicação por meio de 

rede IP, através de link dedicado de acesso a Internet de alta velocidade, incluindo 

segurança contra ataques DoS (Denial of Service) e DDoS (Distributed Denial of Service) e 

de tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching) suportando tráfego de dados, voz e 

multimídia, garantia de qualidade de serviço, estabelecimento de VPN (Virtual Private 

Network) e monitoramento da qualidade dos serviços.” 

De acordo com o objeto geral, a prestação de serviços se refere ao fornecimento de 

link dedicado a ser instalado na Sede em Florianópolis e tecnologia MPLS nas Subseções 

de Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages, Caçador e Chapecó, suportando tráfego de dados, 

voz e multimídia. Estão especificados como serviços distintos que, uma vez instalados, 

proporcionarão a interligação das Subseções com a Sede e entre as mesmas, formando 

uma rede única, proporcionando a tráfego de dados, voz e multimídia. Não está sendo 

solicitada outorga da ANATEL para a interligação, pois a mesma é uma conseqüência dos 

serviços a serem prestados. Por outro lado, é possível ser constatada a solicitação da 

outorga que está sendo feita no Edital bem como a questionada pela impugnante, em editais 

similares disponíveis na Internet. 

Ainda com relação ao objeto geral, a inclusão de segurança contra ataques DoS 

(Denial of Service) e DDoS (Distributed Denial of Service), analisada pela Área de 

Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, trata-

se de uma decisão econômico/financeira uma vez que foram avaliadas alternativas para 

prestação do serviço através de empresas que oferecem exclusivamente o referido serviço. 

Cabe ressaltar que o referido serviço foi solicitado, apenas, para o link dedicado a ser 

instalado na Sede em Florianópolis. 
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Quanto ao pleito “resumidamente o que se quer é a separação dos serviços de 

internet e interligações em lotes separados e também a separação dos lotes por região a fim 

de garantir o cumprimento da legalidade, isonomia, economicidade e competitividade” não 

há violações a princípios, inexistindo restrição a competitividade da licitação ou prejuízo a 

obtenção de proposta mais vantajosa para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina. 

Coube a Área de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina a avaliação da conveniência de assim proceder, justamente para obter o 

melhor resultado quanto ao objeto final perquirido com o certame, sendo que esta opção é 

técnica e econômico/financeiramente viável. A impugnante, sob este aspecto, não trouxe 

contribuição que comprovasse que a adoção do parcelamento fosse benéfica e vantajosa 

para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Ao contrário do argumentado pela impugnante, se houver o parcelamento e/ou 

separação do objeto em lotes além da regionalização, o Conselho Regional de Enfermagem 

de Santa Catarina poderá vir a ser prejudicada considerando: 

 

O fornecimento dos serviços e equipamentos correlacionados, por mais de 

uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa 

coordenação entre os fornecedores, o que certamente comprometeria a 

qualidade e efetividade dos resultados para o Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina. O parcelamento do objeto a ser licitado em 

diversos lotes pode acarretar prejuízos quanto à instalação, configuração, 

operacionalização e garantia de toda a solução, bem como sua manutenção, 

uma vez que se exige total compatibilidade entre os equipamentos da solução 

a ser adquirida, ou seja, a instalação deve ser uniforme; 

 

Esta condição baseia-se nas possíveis falhas surgidas após a implantação 

dos serviços. Habitualmente, observa-se que após a solução instalada, em 

contratações desmembradas, caso ocorra alguma indisponibilidade ou mau 

funcionamento de um dos vários elementos do sistema, os diferentes 

fornecedores passam a debater quanto à responsabilidade pelo 

restabelecimento do serviço, seja pela falta de diagnóstico preciso em termos 
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de "causa da falha", seja por alegações quanto à competência contratual em 

intervenções nos produtos de diferentes fornecedores que integram a soluça; 

 

Por outro lado, com um fornecedor único, responsável pela integração de 

todos os componentes e pela manutenção da estabilidade e operacionalidade 

de toda a solução, O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

ganha em capacidade de gestão do contrato, com instrumentos de cobrança 

efetiva a um único mantenedor de todo o ambiente instalado. Portanto, com 

esse cenário existe um único interlocutor na gestão dos contratos e um único 

procedimento de chamada de assistência técnica durante o período de 

garantia, propiciando agilidade na resolução de problemas - com 

economicidade - advindos de falhas de equipamentos ou outros eventos 

relacionados ao contrato de fornecimento e prestação de serviço; 

 

Do ponto de vista financeiro, a subdivisão em lote impactaria em perda da 

economia de escala, uma vez que o fornecimento por empresas distintas 

traria aumento dos custos aos licitantes vencedores. Considerando o exposto, 

a aquisição dos serviços por menor preço global justifica-se pela vantagem 

econômica para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Ademais, a pesquisa de mercado realizada comprova que diversas empresas 

fornecerem o objeto proposto, não ocasionando restrições na concorrência ou 

competitividade do certame. 

 

Por fim, a Súmula 247 do TCU diz ser obrigatória a admissão da adjudicação 

por item e não por preço global desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. Nesse sentido, 

ter várias contratadas para uma mesma prestação de serviços exigiria maior 

dispêndio para se cuidar e zelar da coisa pública, pois poderia se perder a 

concentração da responsabilidade pela execução do objeto, tendo de 

designar várias pessoas para fiscalizar, o que poderia comprometer a 

garantia dos resultados. Isso acarretaria prejuízo para Conselho Regional de 

Enfermagem de Sana Catarina, considerando todo o conjunto envolvido. 
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4. CONCLUSÃO  

 

Após análise das alegações apresentadas e levando-se em consideração os 

argumentos da impugnante, não existe razão a impugnante quando solicita a separação dos 

serviços de internet e interligações em lotes separados e também a separação dos lotes por 

região a fim de garantir o cumprimento da legalidade, isonomia, economicidade e 

competitividade.  

Por todo o exposto, ficam mantidas as regras do Edital do Pregão Eletrônico nº 

014/2017. 

Assim, decido conhecer a impugnação interposta pela empresa TPA 

Telecomunicações Ltda e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos do 

Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2017. 

Por fim, comunico que a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 014/2017, 

está mantida para o dia 13/11/2017, às 09 horas. 

Florianópolis, 08 de novembro de 2017. 

 

             Ronaldo Pierri 

Pregoeiro do Coren/SC 

Matrícula nº 325 


