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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 058/2020

Pregão Presencial n.º 035/2020 da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte.

Impugnante; Telefônica Brasil S/A.

Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte,

TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São
Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62,
NIRE nº. 35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO em epígrafe, com sustentação no $2º
do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/1993, pelos fundamentos demonstrados
nesta peça.

|- TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação,
dado que a sessão pública está prevista para 19/05/2020, tendo sido, portanto,
cumprido o disposto nos itens 11.1 e seguintes do edital.
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Il- OBJETO DA LICITAÇÃO.

O ato convocatório em referência tem por objeto:

2. OBJETO:
2.1. Contratação de empresa para fornecimento de solução de
segurança, endpoint e criptografia, com suporte técnico, migração,
implantação, instalação e configuração on-site, transferência de
conhecimento, treinamento e manutenção preventiva, corretiva e
evolutiva, com atualização de softwares, incluindo as respectivas
licenças para 12 (doze) meses para a Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, conforme descrição constante do Termo de Referência —

Anexo 1.

À presente impugnação apresenta questões pontuais do ato
convocatório que merecem ser esclarecidas, facilitando-se a compreensão de
determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas.

Oito são os fundamentos que sustentam a apresentação dessa
impugnação.

HI - FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

01. SOLICITAÇÃO DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO VIA ONLINE,
ALTERANTIVAMENTE A DILAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO.

Da análise detida do procedimento licitatório, bem como da
modalidade eleita, verifica-se que o Pregão Presencial tem a sessão pública
marcada para ocorrer no dia 19//05/2020.

Ocorre que, tendo-se em vista o contexto fático atual, tal imposição
é IMPRATICÁVEL. Como é de conhecimento GLOBAL, tendo-se em vista as
reiteradas e incessantes divulgações pelos vários canais midiáticos, a pandemia
acarretada pelo Covid-19 é monitorada no Brasil pelo Ministério da Saúde, assim
como por outros órgãos da Administração Pública e Organismos Internacionais
dessa mesma área, com objetivo de mapear e minimizar os impactos individuais,
sociais e econômicos causados pelo vírus.

Diante do exposto, na intenção de preservar a integridade física
dos colaboradores, e de todos os demais envolvidos, e por ser tratar de uma
doença contagiosa, entende-se que, atualmente, os Pregões nas modalidades
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presenciais têm sido suspensos.

Nesse itinerário, tendo-se em vista toda conformação contextual

exposta, solicita-se o adiamento da realização do certame, tendo-se em vista o

bem comum e a preservação da saúde de todos ou em caso alternativo a
realização deste por meio de Pregão Eletrônico, havendo logicamente
possibilidade.

02. ESCLARECIMENTOS ACERCA DA EXIGÊNCIA DE TREINAMENTO

O item 9 do Termo de Referência abriga as seguintes
determinações:

9. TREINAMENTO - Firewall de Próxima Geração Tipo 1/ Next
Generation Firewall (Ngfw) e Next-Generation Endpoint
9.1. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento relativo à
operacionalização, manuseio, configuração e utilização da solução de
segurança, visando garantir a transferência de conhecimento para até
2 (duas) pessoas indicadas pela CONTRATANTE.
9.2. O treinamento deverá possuir carga horária mínima de 24 (vinte e
quatro) horas, observando-se que o treinamento deverá conter todo o
conteúdo descrito nesse Termo de Referência.
9.3. As datas e horários para realização dos treinamentos serão
definidos pela CONTRATANTE em comum acordo com a
CONTRATADA e deverão ser realizados no prédio do Paço Municipal,
sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 —Centro - Novo
Horizonte-SP.

Há que se mencionar que as exigências de treinamento não estão
relacionadas ao escopo do objeto licitado.

Ademais, tendo-se em vista as práticas de mercado as quais se
submetem aos potenciais licitantes, ressalta-se que quase nenhuma delas será
capaz de adimplir tal imposição. Desse modo, a manutenção de tal item acarreta
expressiva restrição à competitividade, o que viola o artigo 3º, 81º, inciso | da lei

8.866/93:

Art. 32 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12,349, de 2010)
8 1 E vedado aos agentes públicos:
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| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frusirem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naiuralidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 85 5º a 12
deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).

Na oportunidade, em remota hipótese, caso a imposição seja
mantida, recomenda-se que a Administração Pública, alternativaments, altere o

instrumento convocatório para que o treinamento possa ser oferecido de maneira

remota, de acordo com as regras da futura Contratada.

Diante do exposto, requer seja alterado o instrumento convocatório

nos aspectos citados.

03. PRAZO EXÍGUO PARA INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS.

O item 8.1 do Anexo | determina o prazo para realização dos

serviços.

8. PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Firewall de
Próxima Geração Tipo 1/ Next Generation Firewall (Ngfw) e Next-
Generation Endpoint

81. O prazo da insialação, configuração on-site, migração,
implantação e demais serviços necessários do Firewall de Próxima
Geração Tipo 1/ Next Generation Firewall (Ngfw) e Next-Generation
Endpoint para que estejam em pleno funcionamento, incluindo todas
as regras, redes, conexões, entre outros objetos existentes até então
e de acordo com os requisitos estabelecidos nesse Termo de
Referência, não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por prazo
maior, desde que devidamente justificado.

O prazo estipulado é manifesta e demasiadamente exiguo para
a instalação e ativação dos serviços, tendendo a limitar a participação de

empresas no certame apenas àquela(s) que já dispõe(m) da estrutura no local.

Veja-se que os serviços requeridos para a contratação objeto deste
processo licitatório são de alta complexidade técnica, dependendo de
implantação de cabo óptico e liberação de concessionária, o que determina a
impossibilidade de prazo de instalação no prazo descrito acima.
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Ora, nos termos do 8 1º, inc. |, do art. 3º da Lei 8666/1993 é vedado

aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo(...)”, o que inclui o prazo de instalação dos

serviços.

A ampliação do prazo para instalação e disponibilização dos

serviços não gerará qualquer prejuízo à Administração, além de proporcionar
uma participação mais ampla de empresas interessadas, com a consequente
seleção da proposta mais vantajosa.

Sendo assim, requer-se a alteração do prazo para, no mínimo,
60 (sessenta) dias, por uma questão de segurança, permitindo-se a
participação ampla no certamee afastando-se o risco de inadimplemento.

04. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO COMPLETA E OBJETIVA DO APARELHO

DE UTM.

Da leitura atenta do instrumento convocatório, verifica-se que não
existe especificação técnica referente ao aparelho de UTM solicitado pela
Administração Pública.

Para que haja a possibilidade de competição em nível técnico e
satisfatório ao ambiente da Municipalidade, se faz necessária o preenchimento
de alguns requisitos mínimos, sem os quais não é possível a identificação de
equipamento de UTM para atendimento do objeto. Abaixo seguem alguns
requisitos faltantes que corroboram com a informação acima:

Firewall Throughput
IPS Throughput
Sessoes concorrentes
Novas sessões
Numero de tuneis vpn cliente to site
Numero de tuneis vpn site to site

Há que se destacar que tal descrição é fundamental para que a
proposta possa ser apresentada em sintonia com a previsão dos artigos 3º,
inciso Il da lei 10.520/2002 e artigo 7º, 85º da lei 8.666/19983:

Lei 10520/2002
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Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

Il- a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição; (grifos de nossa autoria)

Lei 8666/1993

Artigo 7º (...)
g5º É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e
servicos sem similaridade ou de marcas, características e
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente
justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e
serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e
discriminado no ato convocatório. (grifos de nossa autoria)

Essa descrição serve também para estabelecer a isonomia na
disputa, de modo que o tipo de aparelho celular que será proposto na licitação

por cada uma das concorrentes seja o mais similar possível.

Evitar-se-lam, assim, discrepâncias de modelos que apenas
dificultariam o julgamento e poderiam permitir a apresentação de aparelhos
ultrapassados — ainda que mais baratos — gerando prejuízo ao correto
cumprimento da necessidade administrativa.

Na oportunidade, não é demais mencionar que a ausência de
descrição bastante e suficiente do objeto viola o enunciado sumular 177 do
Tribunal de Contas da União que assim determina:

A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do
postulado de igualdade enire os licitantes, do qual é subsidiário o
princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos
concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a
quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais
à definição do objeto do pregão.

Portanto, sugere-se, sob penade ilegalidade, que o edital contenha
o detalhamento da especificação técnica do equipamento, conforme solicitado.

05. NECESSIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OU
CONSÓRCIO DE EMPRESAS.

Da leitura detida do edital e seus anexos é possível verificar a
omissão no tocante à possibilidade de subcontratação.
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Ocorre que, para o fornecimento com segurança do objeto licitado,

faz-se necessária a prestação de serviços oferecidos por empresas distintas, de
modo que é perfeitamente possível a concorrência e a sua contratação por meio

de subcontratação.

A possibilidade de subcontratação decorre diretamente do
princípio da isonomia (art. 37, inc. XXI, da CR/88), consubstanciado na
possibilidade de ampla competição entre as empresas existentes no mercado e
na igualdade de condições de acesso às contratações realizadas com

recursos públicos.

No entanto, não tendo sido demonstrada a necessidade técnica e
econômica do fornecimento através de uma empresa sem a possibilidade de
subcontratação, observa-se a imposição de uma restrição injustificada à

competitividade, considerada a manifesta limitação à participação de qualquer
empresa que tenha autorização da Agência Reguladora para prestar somente
um dos tipos de serviço ou não disponha de acervo técnico para atender à
exigência de um dos serviços licitados.

Neste contexto, verifica-se ferimento direto ao artigo 3.º, 81.º, inciso
I da lei 8.666/93, que determina o seguinte:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010

81º É vedado aos agentes públicos:

|- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naiuralidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinenie ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos 88 50 a 12 deste artigo e no art. 30 da Lei

no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Leinº 12,349,
de 2010).
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Ora, é sabido que a competição é o principal fator que determina a

redução de preços nas licitações, permitindo a seleção da melhor proposta para
a Administração.

Desta forma, é forçosa a possibilidade de da subcontratação dos

serviços, não só para alcançar o menor preço para cada serviço como, também,

para se garantir a transparência, a objetividade do julgamento das propostas e,

principalmente, a competitividade.

Ante o exposto, requer que seja admitida a subcontratação dos
serviços, esta última de maneira clara e coerente conforme autorizada pelo

artigo 72 da Lei 8.666/1993, conforme as condições técnicas específicas de

cada serviço a ser contratado.

06. QUESTINAMENTO ACERCA DO SUPORTE TÉCNICO.

O item 10 do Termo de Referência determina o seguinte:

10. SUPORTE TÉCNICO- Firewall de Próxima Geração Tipo 1/ Next
Generation Firewall (Ngfw) e Nexi-Generation Endpoint.

O atendimento das necessidades expostas pela municipalidade na
severidade urgente depende de protocolo e SLA determinado para que se
atenda tal demanda. Ou seja, depende de mensuração, por exemplo, tempo por
minutos. Isso é, protocolo uma vez que “imediato” pode significar entendimentos
diversos para cada interlocutor.

Vale salientar que esses procedimentos são baseados em regras
ISS para que se padronize os procedimentos.

Assim, solicita-se alteração do instrumento convocatório.

07. QUESTIONAMENTO ACERCA DO CONTEÚDO DA PROPOSTA.

O item 7 do edital determina o seguinte:

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA:
7.1. À PROPOSTA deverá conter:
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em
conformidade com as especificações contidas no ANEXO I, a
descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
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resultado por item; Questionar/impugnar. Entendimento de que a
proposta deve seguir o modelo apresentado no item 11. PLANILHA DE

PROPOSTA DE PREÇOS.

Ocorre que a impugnante tem o entendimento de que a proposta

deve seguir o modelo apresentado no item 11. PLANILHA DE PROPOSTA DE

PREÇOS. Essa compreensão é adequada?

Gentileza esclarecer a exigência transcrita. Se houver

desconformidade com a Planilha de Proposta, retificar o instrumento

convocatório.

08. QUESTIONAMENTO ACERCA DA FORMA DE JULGAMENTO DAS

PROPSOTAS.

Conforme se extrai da leitura do edital, a forma de julgamento das

propostas se dará pelo critério de menor preço mensal do item. A se ver:

3. TIPO DO PREGÃO:
3,1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO MENSAL DO ITEM.

No entanto, tendo-se em vista a natureza do objeto licitado, bem

como a forma de disposição dos itens/otes, Firewall e Endpoints, conforme

planilha de preços, a forma de julgamento deve ser reconsiderada pela

Administração Pública.

Isso porque ambos os itens estão interligados, e devem ser

prestados de maneira adequada e coerente pela mesma empresa, o que torna

inviável a divisão do objeto em lotes/itens.

Assim, sob pena de frustração da prestação do serviço, ou

fornecimento com qualidade duvidosa, solicita-se que O instrumento

convocatório seja alterado, para que admita como critério de julgamento o menor

preço global, ou seja, que os lotes que se encontram separados, sejam licitados

como se fossem um único item.

IV - REQUERIMENTOS.

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta
impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se
afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará.
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Tendo em vista que a sessão pública está designada para
19/05/2020, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação,

adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora

apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo processo licitatório ser
considerado inválido, sustentados os equívocos no edital ora apontados, com

desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das

propostas e dos documentos de habilitação.

Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos

ota invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior

juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto.

Pelo que PEDE DEFERIMENTO,

são Paulo/SP, 14 de maio de 2020.
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