
ILMO. SR. PREGOEIRO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REFERÊNCIA:       EDITAL DE PREGÃO Nº 59/2021
ASSUNTO:             PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., empresa de
Direito Privado, com sede e foro jurídico na Cidade de Santa Maria / RS, sito
à Rua Dr. Bozano, no. 1293. 3º Andar, Centro, CEP 97015-004, inscrita no
CNPJ/MF sob o no. 07.756.651/0001-55, IE 109/0312218, vem na forma da
Legislação Vigente impetrar a devida IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ao
Edital de Licitação supracitado, com base nos fatos e fundamentos que passa
e descrever:

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O respeitável julgamento da Impugnação Administrativa aqui
apresentada recai neste momento para sua responsabilidade, o qual a
IMPUGNANTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser
praticada no julgamento em questão evitando assim a busca pelo Poder
Judiciário para a devida apreciação deste Processo Administrativo onde a
todo o momento demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo e o
cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação.

2. DOS DIREITOS

A IMPUGNANTE faz constar o seu pleno direito jurídico a
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Edital de Licitação e as normas
vigentes por contrariar os princípios basilares da legislação vigente.

2.1- Conforme Jurisprudência vigente:

“1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa pode solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do pregão. Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, nos termos do art. 110 da Lei nº
8.666/93, aplicável subsidiariamente às licitações na
modalidade pregão”. (TCU, Acórdão nº 1.406)”
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2.3- Do Edital:

“17.3. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações
referentes a este processo licitatório devem ser enviados a
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis à data fixada para a abertura
da sessão pública, para o endereço eletrônico
licita@agudo.rs.gov.br ou presencialmente, junto ao Setor de
Licitações e Contratos, conforme Art. 19 e Art. 20, do Decreto nº
40/2020, de 06 de abril de 2020.”

3. DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS

Esta licitante tem interesse em participar do Edital de Pregão acima
mencionado, onde o objeto será a “1.1. Contratação de empresa, para
fornecimento e instalação de links de internet, para acesso IP permanente e
ininterrupto, manutenção dos serviços de conectividade e comunicação para
acesso à rede mundial de computadores, para atendimento da Administração
Municipal...”, conforme edital de licitação publicado.

Acontece que, os prazos de instalação colocados no Edital são irreais,
ilegais e acabam, mesmo que sem intenção, por não abrir a competição entre
os demais participantes. Prazo de 03 à 12 dias, muito mais do que favorece,
deixa apenas a Empresa atual como apta a entrega do objeto.

Conforme consulta em demais editais equivalentes no Portal do
TCE-RS (https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:1::::::) o prazo médio
é de 30 à 60 dias para a instalação de 30 pontos.

Não pode as demais empresas concorrentes serem prejudicadas por
qualquer fato que poderia ter sido antes visto, como por exemplo o
vencimento do contrato antigo.

Outro equivoco se apresenta no item 7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
menciona que:

“7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

f) Apresentar certificações dos cursos NR 10 e NR 35 – Normas de
Segurança do Trabalho, em nome de pelo menos um funcionário
com Carteira de Trabalho, devidamente assinada, com
apresentação de cópia da mesma..” (Grifos Nossos)
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Ocorre que, como o trabalho dos Técnicos em Telecom ocorre em
duplas, o mínimo correto é a apresentação de dois técnicos com NR 10 e NR
35.

A NR-10 10 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando
a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de
forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta
ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com
eletricidade. Uma vez que o serviço a ser executado tem proximidade
da Rede Elétrica, se não exigido por essa administração esse
documento a mesma pode ser co-responsabilizada em caso de
eventual acidente, não podendo a mesma alegar que tomou as
medidas cabíveis preventivas.

Lembrando que conforme citado no item 10.13.1 na NR-10

“As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR-10 são
solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. Com base
nas definições de contratantes e contratados e por meio dos
exemplos de suas responsabilidades, pode-se dizer que o termo
indica que o não-cumprimento das diretrizes será cobrado em
igualdade de condições, ou seja, solidariamente, sem maior ou
menor grau de responsabilidade, tanto de contratantes quanto de
contratados.” (Grifos nossos)

No âmbito da Justiça do Trabalho, a empresa ou órgão é
responsabilizada por todos os riscos e consequências inerentes à sua
atividade. No que tange ao tema da responsabilidade civil, pode-se
assim definir: aquele que lucra com uma situação deve responder pelo
risco ou pelas desvantagens dela resultantes. Essa responsabilidade
tem como fundamento a atividade exercida pelo agente (contratante),
pelo perigo que pode causar dano à vida, à saúde ou a outros bens,
criando risco de dano para terceiros.

A contratante pode ser fiscalizada pela Delegacia Regional do Trabalho
(DRT), com ou sem a ocorrência de acidente.

Segundo o art. 927 do Código Civil, haverá a obrigação de reparar o
dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Pág. 3 de 6



Já o texto da NR-35 estabelece que todo trabalho em altura deve ser
previamente planejado e organizado, bem como realizado por um
trabalhador capacitado e treinado. Também cabendo ao órgão
CONTRATANTE exigir do CONTRATO tais certificações. Sua omissão
gera responsabilidade e culpa. O entendimento jurídico e as
responsabilidade se repetem ao da NR-10.

4. DOS EDITAIS SIMILARES:

Tendo em vista que os fatos aqui mencionados não se tratam apenas
de um entendimento “único” da Impugnante, demonstramos abaixo
certames a prática obrigatório por direito, certificando a necessidade de exigir
o aqui exposto.
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Desse modo a contratação sem os requisitos técnicos adequados
coloca em risco tanto o CONTRATANTE, quanto à CONTRATADA, sendo
uma temeridade todo o equívoco aqui exposto se manter.

5. DO PEDIDO:

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, explicitados e
fundamentados quanto ao Edital de Licitação, o qual se encontra com um
equivoco de todo o exposto, da singularidade da situação, viemos solicitar a
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devida impugnação do presente Edital de Licitação, e a sua republicação com
prazo de entrega dos serviços superior a 30 dias, com seus requisitos
técnicos de segurança condizentes com as normas atuais conforme
mencionamos nestas laudas.

Nesses termos, pedidos Deferimento.

Santa Maria, RS, 15 de Novembro de 2021.
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