
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Tratam os autos de procedimento licitatório visando a contratação de empresa para
prestação de Serviço  Telefônico  Fixo Comutado -  STFC (fixo-fixo e  fixo  -  móvel),  por  meio de
entroncamento  digital  E1,  com disponibilização  de  ramais  DDR,   nas Subseções  de  Redenção  e
Tucuruí.

O pregoeiro, diante da ausência de interessados para o serviço relacionado à subseção
de Tucuruí e considerando que apenas uma empresa apresentou lance para Redenção, o que restou
muito próximo ao valor de referência (R$ 53.152,20  x  R$ 53.070,00) após negociação, adjudicou
parcialmente o procedimento relativo a Redenção em favor da empresa TELEMAR NORTE LESTE
S/A.

Remetido a ASJUR para manifestação, a mesma orienta quanto a possibilidade de
homologação do procedimento pela autoridade competente.

Esta SECAD, diante do fato do valor adjudicado ter ficado muito próximo ao inserido
como referência, diligenciou junto a área responsável para que informasse sobre os custos atualmente
praticados  na  referida  Subseção com a prestação dos  mesmos serviços.  Foi  ainda mais  adiante  e
requisitou  os  valores  de  despesa  despendidos  nas  subseções  de  Castanhal  e Paragominas,  hoje
prestados pela ora adjudicada.

De acordo com a SECAM, os valores atualmente praticados em Redenção estão, em
média, 40% abaixo dos propostos nesta licitação. Quanto as Subseções de Castanhal e Paragominas, os
valores atualmente praticados estão acima da média praticada em outras Subseções vinculadas a esta
Seccional, conforme documento 5862108.

Ainda  em  decorrência  de  diligência  determinada  por  esta  SECAD,  a  contratada
TELEMAR NORTE LESTE não aceitou a proposta de exclusão/redução de itens constantes da fatura,
visando adequá-la a realidade de mercado praticada para o serviço neste Órgão.

Diante desse contexto, vale ressaltar a grave situação de restrições orçamentárias por
que passa esta Seccional, que já foi obrigada a cortar despesas para adequação a nova realidade trazida
pela EC 95/2016.

Nesse sentido,  considerando as informações constantes dos autos e as delegações
conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009,
NÃO RATIFICO  os atos praticados pelo pregoeiro, mormente a adjudicação realizada em favor da
Telemar  Norte  Leste  S/A  para  o  item  1  do  Pregão  Eletrônico  004/2018.  Em  consequência,  por
homenagem ao princípio da economicidade, NÃO HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 04/2018,
tendo em vista as informações da SECAM (5793834),  em que se observa que os valores mensais
praticados,  especialmente  no  ano de  2018,  encontram-se abaixo  do  valor  alcançado pelo  certame
licitatório.

Posto  isso,  com  base  nas  delegações  conferidas  ao  Diretor  da  Secretaria
Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, DETERMINO  a repetição do certame,
devendo incluir no edital as Subseções de CASTANHAL E PARAGOMINAS, tendo em vista que os
custos dos serviços nestas Subseções tem demonstrado estar acima dos praticados no mercado, de
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acordo com contratações semelhantes firmadas no âmbito desta Seccional para o mesmo serviço, e
diante da manifestação da atual contratada (Telemar Norte Leste S/A) informando não ser possível a
exclusão dos valores cobrados referente às assinaturas E1 e DDR das SSJ de CAH e PGN (5881145).

Publique-se.

Ao pregoeiro para as providências pertinentes.

 
JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 11/04/2018, às 18:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5885224 e o código CRC A69959A0.
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