
ALCA TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA

OFÍCIO Nº. 218/2014

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TERMO:              IMPUGNAÇÃO/ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

REFERÊNCIA:           EDITAL Nº: 18/2014

PREGÃO:               PREGÃO ELETRONICO Nº: 18/2014

RAZÕES:               OUTORGA / VISTORIA

OBJETO:  Contratação de serviços de implantação de acesso à Internet, por
intermédio  de  circuito  de  comunicação  Ponto-a-Ponto  em  tecnologia  IP
dedicada,  com  taxa  de  transferência  de  1Mbps  Full-Duplex  e  incluindo  o
fornecimento de todos os equipamentos, meios de transmissão e serviços de
instalação necessários à conexão entre a rede local da Sede da Susep no Rio
de Janeiro (Avenida Presidente Vargas, 730) e o escritório da Av. Franklin
Roosevelt, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

I – DA OUTORGA

Em  consonância  com  a  lei  que  rege  contratos  para  com  a  Administração  Pública,
alocado no Art. 1º da lei 8666/93, o qual agrega este documento convocatório. Por
tanto faz desta Lei Federal o roteiro de passos fundamentais e obrigatórios no
percurso do objeto. Todavia encontram-se vícios ou termos contidos em Lei ou fatos
que não foram abordados em edital, vale ressaltar que todo e qualquer edital de
caráter público está subordinado a Lei Federal, sendo assim passíveis cumprimentos
previstos na mesma, ou seja, um termo ou exigência mesmo não estando em edital
deverá ser cumprido de acordo com a Lei a qual se submete.

Este presente documento convocatório não apresenta a exigibilidade de outorga da
ANATEL para empresas, ora que a Lei 8666/93 em seu Art. 30 Inciso I, obriga registro
ou  inscrição  na  entidade  competente.  Para  efeito  de  cumprimento  desta  lei,
solicitamos a está egrégia comissão que complemente o edital com este requisito
visando se resguardar de empresas que pretendem frustrar ou fraudar este certame,
destacando  que  este  ato  está  sujeito  a  penalidades  conjeturadas  também  na  Lei
8666/93 Art. 90.

II – DA VISTORIA TÉCNICA

A  Lei  de  Licitações,  em  seu  Art.  30,  Inciso  III  prevê  a  possibilidade  de  a
Administração  Pública  requerer  a  comprovação  de  que  o  licitante  recebeu  os
documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições do local para o
cumprimento do objeto licitado:

III     -     comprovação,  fornecida
pelo  órgão  licitante,  de  que
recebeu  os  documentos,  e,
quando  exigido,  de  que  tomou
conhecimento  de  todas  as
informações  e  das  condições
locais  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto da licitação;
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Justifica-se  a  vistoria  de  forma  a  realizar  de  forma  a  possibilitar  ampla
participação de empresas interessadas. A Visita especifica-se à logística de todo
cenário local uma avaliação criteriosa e cuidadosa para apresentação de propostas
que  reflitam  a  realidade  dos  serviços  a  serem  executados.  O  objetivo  de  tal
recomendação  se  destina  a  possibilitar  aos  interessados  tomar  conhecimento  das
condições locais para execução de obra e suas peculiaridades de sorte que isso não
possa influir negativamente na execução do futuro contrato principalmente no que se
refere o prazo de execução.

Conforme se verifica pela Legislação acima citada, o atestado de vistoria técnica é
enquadrado pela Lei de Licitação como documento habilitatório relativo à comprovação
de  conhecimento  do  local  de  instalação.  Pede-se  a  obrigatoriedade  da  vistoria
técnica.  

III - DAS CONSIDERAÇÕES

Consta  neste  documento  apenas  elementos  que  de  algum  modo  prejudique  não  só  a
participação desta licitante como a de outras. Esta impugnação prever a adequação
para  que  a  eventual  Contratada  possa  prestar  seus  serviços  de  modo  a  cumprir
fielmente o Contrato. E como supramencionado o intuito não é de gerar atrasos ou
constrangimento  de  qualquer  natureza  para  este  certame,  apenas  solicitamos
encarecidamente que seja acatado nossas alterações as vistas do que não prejudicará
a este Órgão da Administração Publica.

São Sebastião – DF, 26 de junho de 2014.

Diretoria de Relacionamento 
Corporativo e Governo
Gerência de Contas e Contratos CSC
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