ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMPANHIA PARAIBANA DE
GÁS - PBGÁS

Ref.: Pregão Eletrônico nº. 007/2018

OI MÓVEL S.A (em Recuperação Judicial), sociedade anônima constituída
e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal,
no Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.423.963/000111 (“Oi”), por seu representante legal, vem, tempestivamente, com fulcro no subitem 3.2 do
Edital e art. 18 do Decreto nº. 5.450/2005, oferecer
IMPUGNAÇÃO
ao Edital em referência, consoante razões de fato e direito que passa a expor.
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I – DOS FATOS
A PBGÁS instaurou procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
visando à contratação de prestação de serviço de telefonia, envolvendo serviço móvel pessoal.
Interessada em participar da licitação, a ora Impugnante denota, no entanto, a presença de
alguns vícios de legalidade no Edital, cuja prévia correção se mostra indispensável à abertura
do certame e formulação de propostas.
Face à importância evidente do procedimento em voga para a Administração, por sua
amplitude, a Oi SOLICITA URGÊNCIA na análise do mérito desta Impugnação pelo Sr.
Pregoeiro, a fim de evitar prejuízos sérios para o erário, o qual certamente será lesado caso o
Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar.

II – DO DIREITO
1. DA PERMISSÃO EXPRESSA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM
REGIME DE CONSÓRCIO
Da análise do instrumento convocatório em comento, verifica-se que não há permissão no
Edital com relação a participação de consórcio de empresas.
O item 4.2, alínea p, do Edital não permite a participação de empresas em Consórcio quando
essas participaram da elaboração do projeto básico dessa Licitação.
Primeiramente,

cumpre

elucidar

algumas

questões

referentes

ao

mercado

de

telecomunicações. É cediço que no âmbito da oferta de serviços de telecomunicações verificase a escassez de competitividade, predominando no mercado poucas empresas. Tal fenômeno
caracteriza-se pela própria natureza do mercado em questão, ora a entrada de empresas que
exploram tal serviço é restrita, haja vista a necessidade de grande aporte de capitais, instalação
de infraestruturais e dentre outros fatores que impedem a existência de um número razoável
de empresas disponíveis para prestar o referido serviço.
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Há ainda de se ressaltar que o desenvolvimento da economia amplamente globalizada
implicou na formação de grupos econômicos em escala mundial, sendo o mercado de
telecomunicações um dos grandes exemplos. A economia das grandes corporações reduziu
ainda mais a oferta de serviços de telecomunicações, ocorrendo em escala global a
aglomeração de companhias e formação de um mercado eminentemente oligopolista.
Traçadas as linhas gerais referentes ao mercado de telecomunicações, pode-se afirmar com
convicção que as restrições de participação de empresas nas licitações devem ser, mais que em
outros casos, muito bem justificadas e necessárias. Isto porque, em homenagem aos princípios
da competitividade e isonomia, apenas se podem admitir as restrições objetivas e legítimas.
Nesse sentido, não pode prosperar qualquer impedimento à participação de empresas em
regime de consórcio. Tal determinação fulmina diretamente a competitividade do certame por
não existir grande número de empresas qualificadas para prestação do serviço licitado e pela
própria complexidade do objeto licitado. Ademais, verifica-se que o próprio artigo 33 da Lei
n.º 8666/93 permite expressamente a participação de empresas em consórcio.
Corroborando tal entendimento, verifica-se a primorosa lição de Marçal Justen Filho sobre a
permissão de consórcio na licitação. Se num primeiro momento a associação de empresas em
consórcio pode gerar a diminuição da competitividade, em outras circunstâncias, como a do
presente caso, pode ser um elemento que a garanta, senão vejamos:
“Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e compatíveis com a ordem
jurídica. Há hipóteses em que as circunstâncias do mercado e (ou)

complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso se passa
quando grande quantidade de empresas, isoladamente, não dispuserem de condições para
participar da licitação. Nesse caso, o instituto do consórcio é via adequada

para propiciar ampliação do universo de licitantes. É usual que a
Administração Pública apenas autorize a participação de empresas em consórcio quando as
dimensões e complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas exijam a associação entre
os particulares. São as hipóteses em que apenas poucas empresas estariam
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aptas a preencher as condições especiais exigidas para a licitação .”1
(grifo nosso)
Com espantosa precisão, o entendimento de Marçal Justen Filho subsume-se perfeitamente ao
caso em questão. O mercado é naturalmente restrito e o objeto da licitação complexo a ponto
de reduzir a participação de empresas, sendo a competitividade reduzida por essas
características. Nesse sentido, a imposição de mais uma restrição apenas põe em risco o
princípio da competitividade.
Nesse sentido, cumpre trazer os seguintes entendimentos do TCU acerca da matéria:
“No entender da Unidade Técnica, não obstante constituir faculdade da Administração
permitir ou não a participação de empresas em consórcio nas aludidas convocações, no
presente caso, a vedação teria ocorrido sem a adequada motivação, o que

teria inviabilizado a participação de mais licitantes, em prejuízo do
princípio da ampla competição.” (Acórdão 59/2006 - Plenário)
“Não prospera também o argumento de que a possibilidade de formação de consórcio no
Edital afastaria eventual restrição à competitividade da licitação. A constituição de

consórcio visa, em última instância, a junção de 2 (duas) ou mais
empresas

para

realização

de

determinado

empreendimento,

objetivando, sob a ótica da Administração Pública, proporcionar a
participação de um maior número de empresas na competição,
quando constatado que grande parte delas não teria condições de
participar isoladamente do certame. (...)” (Acórdão n.º 1.591/2005,
Plenário, rel. Ministro Guilherme Palmeira) (grifo nosso)
Dessa forma, vê-se que mesmo sendo discricionariedade da Administração a permissão ou
não de consórcio de empresas, sua restrição deve ser devidamente fundamentada e deve

1

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p.
495.
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colimar sempre com as condições do mercado e do objeto licitado, de forma que seja
garantida a competitividade.
Nota-se, tanto do entendimento doutrinário quanto jurisprudencial, que a permissão de
consórcios nas licitações tem aspecto bifronte, podendo gerar ou restringir a competitividade.
Não obstante, conforme se demonstrou acima, a formação de consórcios é medida válida e
necessária, que irá beneficiar a Administração com o aumento da participação de empresas na
licitação, aumentando a competição entre elas e reduzindo, inevitavelmente, o preço final da
contratação.

Nessa hipótese, a empresa Oi participará através de empresas do seu grupo e não
empresas terceiras, ou seja, Oi Móvel S.A (autorizatária do serviço móvel pessoal – VC
e VC1), Oi S/A (concessionária dos serviços de longa distância nacional – VC2 e VC3
RII) e Telemar Norte Leste S/A (concessionária dos serviços de longa distância
nacional – VC2 e VC3 RI e RIII).
Ante o exposto, de forma a possibilitar a participação de um maior número de empresas no
certame, garantindo a sua competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa à
Administração Pública, requer a inclusão de permissão expressa da participação em consórcio
de empresas do mesmo grupo financeiro, nos termos do art. 33 da Lei n.º 8.666/93.

2.

DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

O subitem 11.3.4.4 do Edital estabelece que:
“11.3.4.4 - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em
qualquer dos índices referidos no item 11.3.4.1 e Anexo G deverão apresentar comprovação
que possui patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo
estabelecido para a presente Contratação.”
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Como se sabe, a Lei nº 8.666/93 propõe uma série de exigências para a comprovação da
qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, a saber:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á
a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do
licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o
contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade.

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de

capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se

refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por
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cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a
atualização para esta data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade
financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua
capacidade de rotação.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”

(grifo nosso)
Note-se que o § 2º, deste dispositivo, determina que a Administração poderá estabelecer,
no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no seu § 1º do art. 56, como
dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes.
Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença entre ativo e
passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio líquido nada mais
é do que o valor contábil que sócios e/ou acionistas têm na empresa em um determinado
momento, ou seja, é o valor disponível para fazer a sociedade girar. Ele é um indicador da
saúde financeira real e atual da empresa.
Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do patrimônio líquido. Ele representa
valores recebidos pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que foram formalmente
incorporados ao Capital.
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O patrimônio líquido é variável de acordo com o exercício da atividade da empresa. Já o
capital social só poderá ser alterado mediante deliberação dos sócios, isto é, independe do
exercício da atividade da empresa.
Diante disso, considerando a alternatividade concedida pela Lei para fins de comprovação da
qualificação econômico-financeira, requer-se a modificação do subitem em comento, nos
termos da fundamentação supra, para que seja possibilitada a comprovação desse
requisito através do capital social.

3.

DO ENVIO MENSAL DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL

O item 5.2 da Cláusula Quinta da Minuta do Contrato estabelece que será verificada a
regularidade fiscal da Contratada mensalmente, ou seja, no momento do pagamento junto
com a nota fiscal/fatura.
Inicialmente é importante observar que tal obrigação não encontra guarida na Lei n.º
8.666/93, portanto, sem lastro legal.
Não obstante tal fato, é importante observar que a exigência de apresentação das certidões de
regularidade juntamente com as notas fiscais não é razoável. Explica-se: as certidões de
regularidade fiscal/social/trabalhista possuem um período de vigência que ultrapassa o
período mensal (30 dias).
Assim, a apresentação mensal das referidas certidões foge dos padrões lógicos, visto que o
prazo de validade das mesmas ultrapassa o período de trinta dias.
É de suma importância observar que não está se discutindo aqui a necessidade da manutenção
dos requisitos de habilitação durante toda a execução do contrato. Tal fato é inquestionável! O
que se discute nesta análise é a desproporcionalidade e ilegalidade em exigir a apresentação
mensal desses requisitos, principalmente, pelos mesmos possuírem período de vigência
superior à 30 (trinta) dias.
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Vale corroborar, que a Administração Pública possui fé pública para certificar as informações
apresentadas nas certidões. Se a certidão informa que seu prazo de validade é de 120 dias,
porque a contratada deverá apresentar a certidão mensalmente?
Verifica-se a incongruência na aplicação da exegese do item 5 da Cláusula Terceira da Minuta
do Contrato. Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Carlos Ari Sundfeld, na obra “Fundamentos de Direito Público” afirma o seguinte acerca da
proporcionalidade (fls. 165):
“A proporcionalidade é expressão quantitativa da razoabilidade. É inválido o ato
desproporcional em relação à situação que o gerou ou à finalidade que pretende
atingir.”
Ora, o administrador está jungido ao Princípio da Legalidade, portanto, ao determinar
obrigações que não possuem previsão legal, atua de forma desproporcional e irrazoável.
Para José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja,
aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram
a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa”2.
O princípio da regra da razão expressa-se em procurar a solução que está mais em harmonia
com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à
preocupação primária da segurança, temperada pela justiça, que é a base do Direito.
A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a
racionalidade do procedimento e de seus fins.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:
“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das
competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a
2

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 36.
9

salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao
Estado adotar a medida menos danosa possível, através da
compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se
pretende proteger.”3
Diante disso, requer a alteração do item 5.2 da Cláusula Quinta da Minuta do Contrato para
que não exija a apresentação mensal das certidões de regularidade fiscal/trabalhista/sociais,
sob pena de ferir os Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Legalidade e ainda,
o da fé pública inerente aos documentos públicos (certidões).

4. DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE JUROS E DE
PENALIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE
Da análise do ato convocatório verifica-se que a previsão de atualização monetária, juros e
penalidades, em caso de inadimplemento por parte da Administração está diverso daquele
aplicado nos serviços de telecomunicações.
Não resta dúvida de que a Contratante deverá arcar com os encargos legais devidos, na
hipótese de inadimplemento e de mora, sob pena de, não o fazendo, criar um notável
desequilíbrio na relação entre as partes.
Na senda destas razões, pertinente aqui recordar a lição do renomado Administrativista
Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, in verbis:
“O sujeito (inclusive o Estado) tem o dever de cumprir a prestação assumida, no prazo e
condições determinadas. Ao infringir esse dever, sujeita-se à obrigação de indenizar a parte inocente por perdas
e danos. Entre os danos emergentes encontra-se, no mínimo, a perda do valor da moeda proveniente da inflação.
Portanto, se o Estado atrasar o pagamento, deverá pagar com correção monetária.

3

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p.
78.
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Os Tribunais não têm hesitado em seguir esse caminho, na vigência do Plano Real. Adota-se,
geralmente, a variação do IGP-M da FGV como índice para apuração da correção.”[Dialética, 7ª edição,
p.412]
Outrossim, a Decisão n.º 686/99, Plenário, do Tribunal de Contas da União também se
manifesta em sentido similar quanto à aplicação de multa contra a Administração pública,
onde são defendidas sanções moratórias impostas à Administração no caso de inadimplência,
in litteris:
“[...] a cobrança de multa moratória, pela concessionárias de serviços públicos, sejam elas
privadas ou integrantes da Administração Pública, em desfavor dos órgãos e entidades públicos, por atraso no
pagamento.
[...] quando a Administração age na qualidade de usuária de serviço público, em uma relação
de consumo, a eventual multa moratória decorrente de atraso no pagamento tem natureza contratual,
prescindindo de previsão legal, porquanto, nessa condições, a Administração figura como parte de um contrato
da natureza privada e, como tal, despida dos privilégios que caracterizam os contratos administrativos.”
[Decisão n.º 686/99, Plenário, Rel. Min. Bento José Bugarin. D.O.U. de 08.11.1999, pg. 3538]
Resta evidente, assim, que o Edital merece reparo neste aspecto, a fim de que sejam
estabelecidos expressamente os ônus legalmente devidos pela Administração em casos de
inadimplência e de mora em relação ao cumprimento da obrigação aplicável aos serviços de
telecomunicações.
Nesse passo, entendemos que deveria constar no item 5.4 da Cláusula Quinta da Minuta do
Contrato a seguinte redação:
“O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura de Serviços até a data de vencimento sujeitará o
Contratante, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, às seguintes sanções:
a) Multa de 2% sobre o valor devido;
b) Juros de mora de 1% a.m.; e
c) correção monetária pelo IGP-DI."
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5. DO REAJUSTE CONTRATUAL
O item 6.1 da Cláusula Sexta da Minuta do Contrato trata da impossibilidade de reajuste do
valor contratado, embora o Termo de Referência traga a previsão de reajuste anual.
Tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal determina a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com a Administração Pública, a Lei
n.º 8.666/93 disponibilizou instrumentos aptos a recompor o eventual desequilíbrio entre as
vantagens e os encargos originalmente pactuados.
Assim, para a recomposição da equação econômico-financeira, surgiram diversas figuras,
dentre elas o reajuste.
O reajuste nada mais é do que a indexação do valor da remuneração devida ao particular a um
índice de variação de custos. É alteração dos preços para compensar (exclusivamente) os
efeitos das variações inflacionárias, mantendo o valor da moeda, sem o que haveria
desequilíbrio econômico, com prejuízo de uma das partes.
A Lei n.º 8.666/93, em seu inciso XI do art. 40, determina a obrigatoriedade do Edital conter,
dentre outros, “o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela”.
Da mesma forma, o inciso III do art. 55 da referida Lei elenca como cláusula necessária em
todo contrato a que estabeleça “o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base
e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento”.
É obrigatória, portanto, a inclusão de cláusula de reajuste, não sendo uma mera faculdade da
Administração.
Para Marçal Justen Filho:
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“O reajuste de preços se configura, então, como uma solução destinada a
assegurar não apenas os interesses das licitantes, mas também da própria
Administração. A ausência de reajuste acarretaria ou propostas destituídas de
consistência ou a inclusão de custos financeiros nas propostas – o que
produziria ou a seleção de proposta inexequível ou a distorção da
competição4.”
A presente licitação tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações, os quais
são regidos pela Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações).
Assim, as operadoras de serviços telefônicos submetem-se às disposições editadas pela
ANATEL, a qual determina, no inciso VII do art. 19 da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de
Telecomunicações), que compete à Agência “controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos
serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas condições previstas nesta Lei, bem como

homologar reajustes.”
Ante o exposto, requer a inclusão de previsão contratual, da seguinte forma:
“A Contratada poderá reajustar os preços de cobrança dos serviços a cada 12 meses, a
contar da data de assinatura do presente instrumento, considerando seu valor básico o
atualizado até esta data, devendo ser utilizado como índice de reajuste o IGP-DI”.

6. DA PREVISÃO DE MULTAS ABUSIVAS
Da leitura do subitem 10.1 da Cláusula Décima da Minuta do Contrato denota-se a aplicação
de multa de 10% por descumprimento contratual.
Ora, é notória a ilegalidade de que se revestem os referidos itens Editalícios, vez que o excesso
de penalidade é incompatível com o objeto do Edital ora impugnado.

4

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 558.
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É de mister analisar qual é efetivamente a finalidade de se exigir penalidades em
procedimentos licitatórios, a fim de que se possa ponderar a ilegalidade dos itens editalícios
ora impugnados.
Com efeito, toda e qualquer exigência constante no Edital de licitação deve guardar perfeita
consonância com o seu fim, vez que a finalidade é o bem jurídico objetivado pelo ato.
A efetiva legalidade do procedimento, como um todo, está intimamente relacionada com a
legalidade de cada uma das exigências constantes no Edital, cuja comprovação depende da
existência, ao menos implícita, de uma causa e um efeito, ou seja, uma finalidade específica
justificadora.
Nesse diapasão, é notório que a exigência das penalidades tem por finalidade evitar o possível
insucesso da contratação da licitante vencedora do certame.
Em outras palavras, cabe inferir que a finalidade das penalidades constantes nos Editais é
garantir que a licitante vencedora irá executar o objeto licitado, de tal sorte que não
comprometa o interesse da Administração e conseqüentemente o interesse público.
Ou seja, a finalidade dos contratos administrativos é a prestação de serviço, e não a criação de
nova fonte de receitas mediante arrecadação de valores com multas.
De igual sorte, a ilegalidade do item e da cláusula editalícia em apreço pode ser ainda revelada
pelo fato de que, para serem válidos, os atos da Administração Pública devem respeitar o
Princípio da Razoabilidade. Com efeito, as exigências constantes no Edital não poderão
conter excessos e deverão ser razoáveis em relação ao seu objeto.
Logo, pelos motivos ora expostos, é evidente que as penalidades constantes no Edital não
estão de acordo com a sua finalidade, vez que não guardam correspondência lógica com a
mesma.
Na senda destas razões, vale transcrever a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
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"Enquanto o particular procura o lucro, o Poder Público busca a satisfação de uma
utilidade coletiva. Colha, pois, à Administração atuar em seus contratos com absoluta
lisura e integral respeito aos interesses econômicos legitimados de seu contratante, pois não
assiste minimizá-los em ordem a colher benefícios econômicos suplementares ao previsto e
hauridos em detrimento da outra parte". (Curso de Direito Administrativo, Malheiros,
15ª edição, p.591).
Destarte, não resta a menor dúvida de que tais penalidades não são razoáveis e que não
correspondem à realidade de praticamente todas as licitações compatíveis com a ora
impugnada, em total afronta aos Princípios norteadores do procedimento licitatório - artigo 3°
da Lei n. ° 8.666/93.
De todo o exposto, é irrefutável que as penalidades constantes no ato convocatório estão em
desacordo com a realidade fática e com a legislação vigente, motivo pelo qual requer-se que as
mesmas sejam adequadas de modo a enquadrar-se à realidade do setor, motivo pelo qual
sugere-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal da fatura em qualquer
situação.

7. DO REPASSE DE DESCONTOS
O item 9.1, alínea y, do Termo de Referência determina que a Contratada deverá assegurar à
Contratante o repasse de todos os descontos que vierem a ser ofertados a outros usuários.
Em outras palavras, exige o repasse de todos os preços e vantagens ofertados ao mercado,
inclusive os de horário reduzido, durante o período de vigência da prestação dos serviços,
sempre que aqueles forem mais vantajosos do que os ofertados na licitação em tela.
No entanto, a generalidade da previsão relativa às vantagens pretendidas, bem como à
universalidade dos usuários, impede, de início, o seu cumprimento pela contratada.
Importante frisar que não existem meios de apurar-se, a cada novo dia, se foi concedido
desconto para tal ou qual cliente e, ainda, cotejá-lo com o contrato em curso.
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Corroborando este entendimento, tanto a Lei Geral de Telecomunicações (art. 107), quanto o
Regulamento dos Serviços de Telecomunicações (art. 50) vedam o repasse indiscriminado de
descontos, afirmando que os descontos de tarifa somente serão admitidos quando extensíveis
a todos os usuários que se enquadrem nas condições, precisas e isonômicas, para sua fruição.
Vale trazer a baila a decisão proferida pela Advocacia Geral da União, Consultoria-Geral da
União, por meio de seu Núcleo de Assessoramento Jurídico em Porto Alegre/RS, em face de
equívocos contidos no edital de pregão eletrônico n.º 02/2005 do Comando do Exército, que
resolveu pela da modificação da exigência nos termos previstos pela Anatel, senão vejamos:
“No que tange à Impugnação ofertada contra a subcláusula 1.12 da cláusula segunda do Contrato
(item V do pedido final da impugnante), que busca modificar a previsão editalícia atual acerca

da forma de repasse de descontos e de preços mais vantajosos à contratante quando tais
vantagens forem oferecidas ao mercado, tanto o princípio da razoabilidade como as próprias normas da
Anatel, citadas pela impugnante, nos levam a opinar pela sua procedência. [...]”
(Decisão proferida no processo de licitação n.º 012/05, referente ao Pregão Eletrônico
n.º 02/2005, do Comando do Exército – Hospital de Guarnição de Santa Maria/RS,
pelo Ilmo Dr. Advogado da União Sr. Rogério Ivanis Weiler, em 24/07/2005)
Sob tal aspecto, as exigências editalícias assim dispostas estabelecem obrigação
demasiadamente onerosa ao Contratado, desalinhando, assim, o equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
Deveras, há verdadeiro desrespeito ao dever de equilíbrio econômico-financeiro entre as
partes em face da excessiva onerosidade da obrigação contratual de repasse de todos os
descontos mais vantajosos do mercado que sejam supervenientes à contratação.
Assim, a prevalecerem os termos editalícios, inviável se mostrará sua execução fiel, impondose sua supressão, ou ao menos sua modificação, para que se inclua no texto que “A
CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o repasse dos descontos porventura disponibilizados
ao mercado, para clientes de perfil e porte similar ao da CONTRATANTE, mediante solicitação expressa

16

desta, sempre que esses forem mais vantajosos do que o Plano de Serviços constante deste contrato, desde que
devidamente homologados pela ANATEL.”

8. DO ENVIO DA PROPOSTA (MARCA/MODELO)
O item 7.2 do edital e anexo prevê - A proposta de preços deverá ser encaminhada ao sistema,
sem identificação, com as seguintes exigências:
a) Indicação de uma única MARCA, MODELO E REFERÊNCIA para o item, que
bem identifique o produto, ficando esta vinculada ao processo, e em caso de
omissão, ficará o proponente sujeito à desclassificação;
Visto a dificuldade da operadora em demostrar toda a sua solução fim a fim, (marca) bem
como modelos e/ou referência do mesmo, antes mesmo da abertura das O.S, solicitamos que
a contratante reveja a exigência de relacionar marca que serão utilizados nos serviços na
apresentação do envio proposta, caso está operadora venha a ser a vencedora do certame,
conforme solicitado em edital. Essa solicitação, em momento algum, vem eximir que a
operadora demonstre a posteriore a sua solução.
Assim solicitamos que seja permitido por parte da contratada após a abertura da O.S todas as
especificações como marca e modelo dos equipamentos.
9. DAS OCORRENCIAS (FALHAS)
O item 9.1. Para todos os itens - “d”. Disponibilizar suporte técnico via ligação telefônica
local ou gratuita, sem ônus para a CONTRATANTE, para contato e registro de ocorrências
sobre o funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, excluindo a disponibilização de
central de atendimento estilo “ SAC ou call center geral”.
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No caso da abertura de chamados é disponibilizado um numero 0800 onde o cliente poderá
realizar a abertura do chamado este será informado o numero de protocolo. Estará a
disposição do cliente o executivo de atenção que estará atendemod as necessidades do órgão
sempre que for necessário, não sendo possível disponibilizar

à CONTRATANTE um

atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada, excluindo a disponibilização
de central de atendimento estilo “ SAC ou call center geral”.
Portanto solicitamos que a abertura de chamado em caso de falhas e registro de ocorrências
com disponibilização de numero do protocolo de atendimento será feito via 0800 e qualquer
duvida contratada será acionada pelo gerente ou executivo de atenção responsável por atender
o cliente.
10. DO MODELO DE FATURA
O item 9.1. Para todos os itens – “m”. Apresentar, mensal e sem ônus à CONTRATADA,
juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados, tanto em papel
quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc
ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2
ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número
chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que
deverá conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme preços contratados no
processo licitatório.

O item 11.4. do edital e anexo prevê -

Todas as ocorrências serão registradas pela

CONTRANTE, que notificará a CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências
segundo a tabela abaixo:
Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês,
tanto em papel quanto em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das
chamadas e valor total do serviço, que deverão conter todos os tributos,
encargos e descontos, conforme preços contratados no processo licitatório.
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Verificamos que nos itens acima há uma divergência quanto a entrega da fatura. Sendo assim
solicitamos que seja permitida a entrega do faturamento em arquivo eletrônico ou em papel
impresso com o envio padrão FEBRABAN, TXT/Excel.
Informamos à contratante que tal exigência é considerada desnecessária e que impacta
diretamente a participação de empresas interessadas no certame.
A exigência de entrega da fatura tanto em papel quanto em arquivo eletrônico traz graves
complicações à empresa vencedora, podendo ser um problema futuro no recebimento /
pagamento dos serviços prestados. Tal exigência impacta operacionalmente a empresa
vencedora e informamos ser de extrema dificuldade em apresentar as faturas da forma exigida
nos itens 13.17 e 16.2 do edital e anexo.
O instrumento convocatório deve se abster de incluir cláusulas e exigências desnecessárias à
finalidade da contratação, bem como aquelas que frustrem o caráter competitivo do certame.
A exigência imposta neste item é uma medida extremamente restritiva à participação de
interessados no futuro certame, cuja consequência direta será reduzir a participação das
empresas que, nos termos da regulamentação dos serviços de telecomunicações, possuem
outorga para prestação de todos os serviços licitados.
Assim solicitamos que o texto seja alterado para entrega de fatura em papel ou em arquivo
eletrônico.
11. DO PRAZO DE REPARO
O item 9.1. Para todos os itens – “w”. Atender prontamente às solicitações da
CONTRATANTE, corrigindo, no prazo máximo de 02 (duas) horas, após ser notificado,
qualquer tipo de ocorrência que cause a interrupção total na prestação dos serviços ou
degradação na qualidade da comunicação que impeça sua utilização.
O item 9.1. Para todos os itens – x. Atender às solicitações da CONTRATANTE, corrigindo,
no prazo máximo de 06 (seis) horas, após notificada, todas as falhas não compreendidas pelo
item anterior, ou seja, que não impliquem a interrupção total na prestação dos serviços ou
degradação na qualidade da comunicação que impeça sua utilização.
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Salientamos que existem diversas causas para estes reparos e que dependendo da gravidade
não há como garantir a devida solução neste prazo especificado, uma vez que há o eventual
envolvimento de equipes de operação e manutenção, técnicos de campo, entre outros.
Certamente existirão casos em que poderão ser resolvidos de forma mais rápida, mas não
todos, e a Contratada não pode ser penalizada por tal fato.
Sendo assim, solicitamos que em caso de necessidade de reparo, os prazos máximos
estabelecidos para solução sejam os especificados seja de ate 48 h para solução total da falha.
12. DA COBERTURA MÓVEL

O item 5.2.1. do edital e anexo prevê - O serviço telefônico na modalidade Longa Distância
Nacional, assim entendidas as ligações oriundas de terminal móvel do Estado da Paraíba, para
todo e qualquer Estado da Federação, compreendendo, em parte, o Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC).
Algumas localidades já possuem sim a tecnologia de cobertura móvel, porém este
entendimento se deve ao fato de que algumas localidades (municípios) possam não ter
disponível a cobertura 4G em sua totalidade. Assim entendemos que a cobertura de
atendimento poderá ser de acordo com a disponibilidade 4G, 3G ou 2G.

20

III – DO PEDIDO
Com o objetivo de que seja garantido o atendimento aos princípios norteadores
dos procedimentos licitatórios, a Oi solicita que V. Sª. julgue a presente Impugnação
motivadamente e no prazo de 24 horas, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias
no Edital e demais documentos indigitados, e sua conseqüente republicação e suspensão da
data de realização do certame.
Termos em que,
Pede deferimento.
João Pessoa, 27 de agosto de 2018.

Ana Kelly Floro Lemos
Vendas Corporativo Governo PB
Diretoria de Clientes Corporativos
(031 83) 3131-2143
(031 83) 98813-0890
ana.lemos@oi.net.br
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