
 
ILMO. SR. PREGOEIRO DA COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO 

DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN  

 

 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 

 

 

 

 

 A CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua 

Flórida, 1.970, Monções – São Paulo – SP, por seu representante legal infra-

assinado, vem, respeitosamente, à presença desse I. Pregoeiro, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao Instrumento Convocatório, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

Ao analisar o edital em epígrafe observa-se que algumas disposições 

atentam contra os princípios da legalidade e da competitividade, podendo, por 

esta razão, afastar interessados neste procedimento licitatório e 

consequentemente impedir que a CODEPLAN selecione e contrate a proposta 

mais vantajosa. 

 

É com o objetivo de garantir a eficácia e legalidade do certame que a 

licitante propõe alterações do instrumento convocatório. 

 

I – DA NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE PRAZO ANTE O PRINCÍPIO DA 

ESTRITA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

O item 5.8 do Edital apresenta a seguinte redação: 

 



 
“5.8 A Proposta de Preços do licitante vencedor 

contendo as especificações detalhadas do 

objeto ofertado deverá ser formulada com base 

no Termo de Referência e seus anexos deste 

edital, e, após o encerramento da etapa de 

lances, em conformidade com o lance final 

ofertado, no prazo a ser estabelecido pelo 

pregoeiro durante a sessão, com posterior 

encaminhamento do original...” 

 

Entretanto, de modo a evitar o subjetivismo que deve ser rechaçado de 

todo e qualquer procedimento licitatório, convém que o Edital apresente 

sempre regras claras e conclusivas, de modo a propiciar total isonomia entre as 

licitantes interessadas no certame e o julgamento objetivo por parte do 

Pregoeiro. Portanto, a expressão “no prazo a ser estabelecido pelo pregoeiro 

durante a sessão” foge à objetividade gerando incertezas de interpretação, 

frustrando assim o caráter competitivo do certame. 

 

É cediço que a adequação da Proposta de Preços em função do último 

lance ofertado é procedimento diferenciado para cada licitante concorrente, de 

acordo com a sua política interna de formação de Preços. Assim sendo, prazo 

adequado a uma licitante não necessariamente será confortável para outra.  

 

Desta feita, a fim de evitar-se o subjetivismo, a insegurança jurídica da 

interpretação do Edital e, amparado pelo Princípio da Razoabilidade, 

pugnamos para que se estabeleça prazo não inferior a 60 (sessenta) minutos 

para que a Contratada tenha tempo hábil de ajustar na proposta que será 

entregue à CODEPLAN o valor do seu lance final.  

 

I – IMPERIOSA NECESSIDADE DE CLARA DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

Verificou-se que o Instrumento Convocatório em questão não é preciso 

na definição do objeto e regramentos da licitação, sendo necessários alguns 



 
questionamentos e adequações técnicos, os quais serão apresentados a 

seguir, sendo certo que tal precisão é elemento imprescindível para que esta e 

as demais licitantes realizem o estudo adequado sobre a viabilidade técnica do 

projeto e elaborem as suas propostas técnicas e de preço realmente aderentes 

ao que esta r. Administração pretende, senão vejamos:  

 

O item 3 do Anexo I do Termo de Referência (Especificação Técnica do 

Serviço Lote 02) apresenta a seguinte redação: 

 

“A CONTRATADA deverá executar os serviços 

de forma integrada com a CONTRATANTE no 

ambiente da fornecedora de serviço de Call 

Center junto à Codeplan, sendo que os 

serviços disponibilizados por meio dos códigos 

156 e 0800 serão tarifados no destino. 

Para o código de serviço 156, a CONTRATADA 

deverá prestar serviços de manutenção e 

atendimento às ligações locais e interurbanas. 

Para as ligações interurbanas, deverá a 

CONTRATADA disponibilizar um número de 

discagem direta gratuita (DDG) para este 

atendimento.  

Para os códigos de serviços 160 e 162 a 

CONTRATADA deverá prestar serviços de 

atendimento somente às ligações locais, além 

de serviços de manutenção. 

Deverá a CONTRATADA fornecer serviço de 

plataforma de autoatendimento com 

fornecimento da solução - Unidade Resposta 

Audível URA, aos serviços 156, 160, 162 e 

0800, bem como fornecimento de no mínimo 16 

(dezesseis) entroncamentos digitais E1 ao 



 
PABX da CONTRATADA para prestar os 

serviços de Call Center (atendimento humano 

da Central 156, 160 e 162). As chamadas 

locais e interurbanas deverão ser acolhidas 

pela plataforma de atendimento da 

CONTRATADA, após, deverão ser entregues 

para a responsável pelos serviços de Call 

Center, através dos entroncamentos digitais 

E1. 

A interface de conexão (feixe Digital) com a 

central telefônica do Call Center deverá ser do 

tipo E1, com velocidade de 2M, dispondo de 30 

canais digitais e facilidade DDR para 50 

ramais. 

A demanda dos serviços de transmissão de voz 

para atendimento às Centrais 156, 160, 162 e 

0800 é estimada, e os pagamentos serão 

efetuados conforme o tráfego de ligações a ser 

aferido mês a mês. 

A CONTRATADA deverá manter a plataforma 

de autoatendimento por meio de Unidades de 

Respostas Audíveis - URA´s, 24 horas por dia, 

inclusive sábados, domingos e feriados, 

abrangendo todas as ligações destinadas ao 

serviço.” 

 
Entretanto, acerca da solução descrita acima, solicitamos os seguintes 

esclarecimentos: 

1) Quantos feixes digitais E1 serão destinados ao serviço 156, quantos 

serão destinados ao serviço 160, quantos serão destinados ao serviço 

162, e quantos serão destinados ao 0800? 

 



 
2) Ainda sobre os feixes digitais E1, quantos serão necessários para 

atendimento do serviço de call back (chamadas originadas das centrais 

de atendimento)? 

 

Ademais, mister é obtermos resposta para os seguintes 

questionamentos: 

 

Entendemos que a plataforma de autoatendimento – URA 

(Unidade de Resposta Audível) será fornecida pelo Call Center contratado uma 

vez que este é o responsável pelo atendimento das chamadas, cabendo a 

Contratada apenas o encaminhamento das chamadas através dos feixes 

digitais E1 disponibilizados para o provimento do serviço. Nosso entendimento 

está correto? 

 

No que tange à Central PABX que a Codeplan fornecerá para o 

atendimento da solução, solicitamos as seguintes informações: fabricante, 

modelo, características e especificações. 

 

O item 3 do Anexo I do Termo de Referência (Especificação Técnica do 

Serviço Lote 02), subitem “b” apresenta a seguinte redação: 

 

“Vocalização de textos e dados variados, 

permitindo ao cidadão o acesso direto, rápido e 

facilitado às informações ao serviço de 

atendimento ao cidadão 156, 160, 162 e 0800, 

objetivando a ampliação da capacidade de 

disseminação de informações e a 

racionalização do atendimento humano. As 

gravações dos textos (mensagens) 

disponibilizadas no autoatendimento serão de 

responsabilidade da CONTRATADA.” 

 



 
Entendemos que as gravações dos textos são de responsabilidade da 

Codeplan, pois desta forma o órgão poderá executar a demanda conforme 

seus padrões estabelecidos. Além disso, este item não está cotado na planilha 

de precificação do objeto e esta demanda gerará um custo para a contratada 

uma vez que esta não é a atividade fim da mesma. 

 

Para o Anexo II, Planilha de Formação de Preços, sugerimos que a 

planilha detalhe os feixes digitais E1 para os serviços 0800/Tridígito e para o 

serviço de Call Back (chamadas originadas). Como são serviços distintos, esta 

medida garantirá uma cotação mais precisa para os serviços, o que trará 

economia para a administração pública. 

 

Diante das dúvidas e inconsistências editalícias apontadas 

acima, mostra-se imperiosa a resposta conclusiva aos questionamentos supra 

e a revisão do Instrumento Convocatório em questão, com vistas a 

proporcionar a mais ampla competitividade que dá sentido ao procedimento 

licitatório, assim como a real isonomia entre as licitantes mediante a redação 

clara e objetiva do Instrumento Convocatório. Nesta esteira, merece destaque a 

Lei de Licitações, mormente o que insculpe o seu artigo 3º, senão vejamos:  

 

 “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração 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.” 

 



 
Apenas para ilustrar a importância do Princípio da Isonomia, 

transcrevemos ensinamento do ilustre Jessé Torres Pereira Júnior (“Licitações 

de Informática”, Renovar, 2000, pág. 30): 

 

"(i) O Princípio da Igualdade impõe à Administração elaborar 

regras claras, que assegurem aos participantes da licitação 

condições de absoluta equivalência durante a disputa, tanto 

entre si quanto perante a Administração, intolerável qualquer 

espécie de favorecimento;” 

  

Considerando-se os dispositivos legais, princípios 

constitucionais e entendimentos doutrinários sobre a matéria, não pode haver 

procedimento seletivo com regras subjetivas, ou com cláusulas do instrumento 

convocatório que afastem eventuais proponentes ou os desnivelem no 

julgamento, devendo-se alinhar o presente Instrumento Convocatório aos 

ditames da lei. 

 

Ademais, verifica-se necessário esclarecer exatamente o 

objeto a ser contratado, tendo em vista o disposto no Art. 3º, II da Lei 10.520/02 

(Lei do Pregão) e Art. 14 da Lei 8.666/93, senão vejamos: 

 

“Art. 3º - A fase preparatória do pregão 

observará o seguinte: 

(...) 

II. a definição do objeto deverá ser precisa, 

suficiente e clara...” 

 

 “Art. 14 – Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto... 

 

Entendemos que o provimento desta Impugnação em sua 

totalidade é medida extremamente necessária, posto que uma vez claramente 



 
definido o objeto do edital, todas as licitantes interessadas poderão competir 

com plena transparência e competitividade, não havendo que se falar em 

desigualdade entre as mesmas por determinadas prescrições editalícias 

equivocadas. 

 

II - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 

Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida que garantirá a 

legalidade da licitação, possibilitando à CODEPLAN selecionar a proposta mais 

vantajosa para cada um dos serviços contratados, assim como manter a 

legalidade do certame e do futuro contrato administrativo, através da correção 

da incoerência aqui apontada. Ante o exposto, a fim de garantir o caráter 

equânime e competitivo da licitação, bem como a aplicação dos princípios da 

legalidade e da justa competição, requer a alteração do edital no termo 

proposto acima. Ainda, na hipótese de o I. Presidente não acolher as presentes 

razões, digne-se a recebê-las como impugnação aos termos do edital, com 

efeito suspensivo, de acordo com o disposto na legislação vigente. 

 

Rio Branco, 05 de janeiro de 2016. 

 

 


