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Dayane Silva

De: CPL - Crea-MS <cpl@creams.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 12:14
Para: 'Dayane Silva'
Assunto: ENC: CLARO S.A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - 

IMPUGNACAO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2021
Anexos: impugnação CREA - MS - qualificação técnica outubro 2021.pdf

 
 

De: AMANDA SA BARRETO DE SOUZA [mailto:AMANDA.BARRETO@EMBRATEL.COM.BR]  
Enviada em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 09:48 
Para: cpl@creams.org.br 
Cc: LINDEMBERG MENEZES D ALBUQUERQUE 
Assunto: CLARO S.A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - IMPUGNACAO AO EDITAL DO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2021 
 

Senhor Pregoeiro, bom dia.   

A CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, doravante denominada simplesmente CLARO, por seu repr
apresentar Pedido de Impugnação ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2021, disputa inicialmente agendada para dia 0
constantes daquele instrumento convocatório, conforme exposto nas razões anexas. 

 
 
Atenciosamente, 
 

 
Amanda Sá Barreto 
EMBRATEL 
 
Diretoria Executiva Governo  
T.: 55 81 99123-2768 

amanda.barreto@embratel.com.br  

www.embratel.com.br 
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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 

 

Pregão Eletrônico nº 008/2021 

 

 

CLARO S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Henri Dunant, nº 780 — Bairro Santo 

Amaro - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ nº 40.432.544/0001-47, por sua representante legal, 

vem, respeitosamente, à presença deste Pregoeiro, apresentar tempestivamente, impugnação, 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de acesso dedicado à 

internet corporativa com velocidade de 200 (duzentos) Mbps (Megabits por segundo), para à 

sede, visando atender as demandas do Crea-MS, de acordo com as quantidades e 

especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

DA TEMPESTIVIDADE 

2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

Sendo a data de abertura para 07/10, a peça é tempestiva.  

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Estabelece o item abaixo quanto a qualificação técnica: 

 

http://www.claro.com.br/
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12.7.2.2. Atestado que comprove que o backbone oferecido possui canais próprios e dedicados, 

interligando-o diretamente a pelo menos 02 (dois) outros sistemas autônomos (AS- 

Autonomous Systems) nacionais cuja soma das bandas de passagem de cada um desses 

sistemas autônomos seja de no mínimo 200 (duzentos) Megabits por segundo. 

12.7.2.5. As comprovações dos itens 12.7.2.1. e 12.7.2.2. deverão ocorrer através da 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico com o respectivo atestado de capacidade técnica 

dos serviços objeto desta licitação, devidamente registrado no Crea ou no CFT, nos termos da 

Resolução n. 1.025/2009, do Confea ou da Resolução n. 55, de 18 de janeiro de 2019, do CFT a 

fim de comprovar que os responsáveis técnicos da licitante, já desempenharam atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. 

Após a devida análise da exigência de habilitação em qualificação técnica, verificamos que os 

itens supra são incabíveis e não deverão ser mantidos no edital da forma que se apresentam. 

Veja que exigência de Certidão de Acervo Técnico do item 12.7.2.5 para o item 12.7.2.2, não 

pode ser mantida, tendo em vista que o item 12.7.2.2 trata de interconexão entre sistemas 

autônomos, os quais são feitas diversas interconexões distintas. 

A comprovação para atendimento a exigência que se espera poderá ser dada mediante 

declaração ou apresentação de telas do website www.https://bgp.he.net/   

Nestes termos, podemos entender que para comprovação de qualificação técnica dos itens 

mencionados, os participantes poderão apresentar da forma descrita no parágrafo acima? 

Se a exigência dos itens for mantida, tanto a Claro como outras operadoras não poderão 

participar porque serão inabilitadas, diante das considerações técnicas que nos impedem. 

Por outro lado, caso a Administração/Comissão tenha dúvida sobre a capacidade técnica 

da licitante, poderá ainda valer-se da faculdade de diligenciar, conforme prevê o artigo da lei 

8666/93: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta. 

http://www.claro.com.br/
https://bgp.he.net/
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DO PEDIDO 

Ante o exposto, a fim de garantir o caráter equânime e competitivo da licitação, requer-se 

o total provimento da impugnação, em nome dos princípios da legalidade e da justa 

competição, pelos motivos já elencados na peça. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

São Paulo, 04 de outubro de 2021. 

 

 

http://www.claro.com.br/

