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Ilmo. Sr. Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

 

 

 

Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n.º 058/2017 

Oi S.A – em Recuperação Judicial, sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, parte, Bairro Centro, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43, simplesmente denominada “Oi”, vem, por 

seus representantes legais, com fulcro no art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005, apresentar 

Impugnação aos termos do Edital em referência, pelas razões a seguir expostas: 

Razões de Impugnação 

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás instaurou procedimento licitatório na modalidade 

Pregão, na forma eletrônica, registrado sob o n.º 058/2017, visando à “contratação de serviços 

de link de dados, com a finalidade de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, do Ministério Público do Estado de Goiás e da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás, através do Sistema de Registro de Preços, conforme especificado no (s) 

anexo (s) deste Edital.”   

Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra as quais 

se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas para participar de 

forma competitiva do certame. 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é 

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe seja 

necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da 

máxima competitividade possível entre os interessados.  

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e a 

melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, motivo pelo 

qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por meio da presente 

manifestação.  
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ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS 

 

1. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ALTERNATIVIDADE ESTATUÍDA NOS INCISOS II E III DO ART. 

29 DA LEI DE LICITAÇÕES 

 
 

O Edital estatui no item 49.2, alínea “e” do Edital que licitante deverá apresentar prova de 

regularidade para com a Fazenda Estadual perante o Estado de Goiás. 

 

Ocorre que a referida disposição colide frontalmente com o disposto no artigo 29 da Lei n.º 

8.666/93. In verbis: 

  
 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, 

consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 

Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual;  

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 

forma da lei;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 8.6.94)” . 

O dispositivo legal é claro ao determinar que os documentos de habilitação devem ser 

apresentados em relação ao domicílio ou sede da licitante, portanto há uma alternatividade 

entre um ou outro, podendo a licitante apresentar documentação da sua filial ou da matriz. 

Quando o edital estabelece a obrigatoriedade da apresentação de documentação da matriz e 

da filial há expressa colisão com o disposto no artigo 29, incisos II e III da Lei n.º 8.666/93. 

Dessa forma, quando o edital estabelece a obrigatoriedade da apresentação de documentação 

da matriz e da filial, para comprovação de regularidade fiscal, há incontestável colisão com o 

disposto no artigo 29, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. 

../AppData/Local/Microsoft/Bkp%20Bruno/Meus%20documentos/Bruno%20Uchino/Legislação/L8883.htm
../AppData/Local/Microsoft/Bkp%20Bruno/Meus%20documentos/Bruno%20Uchino/Legislação/L8883.htm
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Vale salientar que o Tribunal de Contas da União, em decisão de seu Plenário (Acórdão n. 

3.056/2008), já se posicionou no sentido de que, do ponto de vista tributário, existe diferença 

entre matriz e filial, mas a verificação da regularidade fiscal, para fins licitatórios, fica 

adstrita ao CNPJ do estabelecimento que participa do certame. Um trecho da decisão 

afirma: 

“[...] 

9. Conceitua-se matriz aquele estabelecimento chamado sede ou principal 

que tem a primazia na direção e ao qual estão subordinados todos os 

demais, chamados de filiais, sucursais ou agências. 

10. Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a 

direção principal, contudo, sem alçada de poder deliberativo e/ou executivo. 

A filial pratica atos que tem validade no campo jurídico e obrigam a 

organização como um todo, porque este estabelecimento possui poder de 

representação ou mandato da matriz; por esta razão, a filial deve adotar a 

mesma firma ou denominação do estabelecimento principal. Sua criação e 

extinção somente são realizadas e efetivadas através de alteração 

contratual ou estatutária, registradas no órgão competente. 

11. Deste modo, matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz 

e filial representam estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma 

pessoa jurídica, fato corroborado, inclusive, pelo art. 10, § 1º, da Instrução 

Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007, in verbis: [...] 

12. Conclui-se que o CNPJ específico para a filial decorre somente da 

obrigatoriedade da citada Instrução Normativa, que impõe à todas as 

empresas a inscrição do CNPJ de seus estabelecimentos. O número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ é composto de oito 

algarismos, separado por uma barra do número de ordem do 

estabelecimento e, por fim, após o hífen, dois dígitos de controle. Desta 

maneira, o número do CNPJ da matriz e da filial são iguais até a barra 

separadora. Em seguida, faz-se a diferenciação entre os estabelecimentos: 

/0001 é sempre para a matriz; /0002 para a primeira filial; /0003 para a 

segunda filial e assim por diante. Os demais dígitos são os chamados de 

dígitos verificadores, específico para cada estabelecimento. 

13. A diferença entre matriz e filial ganha importância quando se refere 

ao regime tributário, tendo em vista que uma goza de autonomia em 

relação à outra. Assim sendo, é que se expede uma certidão negativa 
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ou positiva para a matriz e outra para a filial. Nesse sentido, a título de 

exemplo, a matriz pode apresentar débito e a filial não, e vice-versa. Deste 

modo, para fins licitatórios, os documentos de habilitação de licitante devem 

ser apresentados em nome da matriz ou da filial, não sendo permitido 

apresentar parte em nome da matriz e parte em nome da filial.  

14. Acrescente-se que, se a matriz participa da licitação, todos os 

documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu 

nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que 

participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal 

devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu próprio 

CNPJ.” 

Conclui-se, assim, que, embora a diferenciação assuma relevância para fins tributários, matriz 

e filial, comercialmente, não são pessoas jurídicas distintas. A matriz e filial representam 

estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica.  

Por isso, não há problema em a matriz ter sido habilitada e a filial entregar os produtos/serviços 

contratados. Neste sentido, tanto a matriz quanto a filial podem participar de licitação e uma ou 

outra pode realizar o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. 

Sobre o tema de normas gerais de licitação e contratação, Marçal Justen Filho1 leciona que os 

“requisitos de participação em licitação” encontram-se dentro do núcleo de certeza positiva do 

que seja norma geral, cuja disciplina é imposto à União e de observância obrigatória por todos 

os entes. 

Sobre a exigência de apresentação de documentos diversos dos previstos no art. 29, da Lei n. 

8.666/93, o TCU também já teve oportunidade de determinar que o órgão público licitante 

“abstenha-se de exigir, como condic ̧ão para habilitação em licitações, documentação de 

regularidade fiscal além daquela estabelecida pelo art. 29 da Lei n. 8.666/1993, [...]” 

(Decisão n. 792/2002, Plenário). 

De maneira mais ampla, referindo-se não só aos documentos de regularidade fiscal, o TCU 

também se manifestou: “A Constituição Federal, no inciso XXI do art. 37, dispõe que o 

processo de licitação pública somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Neste sentido, o art. 27 

da Lei n. 8.666/1993, determina que, para fins de habilitação, exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13a Edição. São 

Paulo: Dialética, 2009, p. 16. 
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qualificação econo ̂mico-financeira, a regularidade fiscal e a prova de cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7o da Constituic ̧ão Federal. Desta forma, os arts. 28 a 31, na 

sequência, relacionam todos documentos que poderão ser exigidos para demonstrar a 

regularidade nas respectivas situações” (Acórdão n. 1.729/2008, Plenário). 

Dessa forma, a Oi requer a adequação do item 49.2, alínea “e” do Edital para que seja 

obedecida a alternatividade prevista no artigo 29 da Lei n.º 8.666/93. 

 

2. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO APLICÁVEL ÀS 

CONTRATAÇÕES EMPREENDIDAS PELO PODER PÚBLICO 

O item 49.2, alínea “g” do Edital exige, a título de habilitação, prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 

válida, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 5.452/1943. 

Porém, a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas 

também possibilita o titular a participar de licitações, conforme a seguir restará demonstrado. 

A recente inovação legislativa veiculada pela Lei n.º 12.440/2011 institui a chamada Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas e altera a Lei n.º 8.666/1993 para exigir a regularidade 

trabalhista como requisito de habilitação no certame licitatório. 

Assim, o inciso IV do art. 27, bem como o inciso V do art. 29 da Lei n.º 8.666/93 passaram a ter 

a seguinte redação, respectivamente: 

“Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

(...) 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;” 

“Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em 

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 
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Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.”      

Com efeito, a Lei n.º 12.440/2011 criou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

Para sua expedição organizou-se o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, 

centralizado no Tribunal Superior do Trabalho, a partir de informações remetidas por todos os 

Tribunais Regionais do Trabalho do país. Deste Banco constam as pessoas físicas e jurídicas 

que são devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva. 

As dívidas registradas no BNDT incluem as obrigações trabalhistas, de fazer ou de pagar, 

impostas por sentença, os acordos trabalhistas homologados pelo juiz e não cumpridos, os 

acordos realizados perante as Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9958/2000) e não 

cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho (Lei 

nº 9958/2000) e não cumpridos, as custas processuais, emolumentos, multas, honorários de 

perito e demais despesas oriundas dos processos trabalhistas e não adimplidas. 

Nesse sentido, cumpre trazer à colação o § 2º do art. 642-A da CLT, incluído pela Lei n.º 

12.440/2011: 

“Art. 642-A.  É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.440, de 2011) 

(...) 

§ 2o  Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou 

com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da 

CNDT. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)” (grifo nosso) 

Nesse diapasão, a exemplo do que ocorre no art. 206 do Código Tributário Nacional com as 

certidões positivas com efeitos de negativas fiscais, também previu o legislador esta 

possibilidade para o sistema trabalhista. Com isso, garantiu-se que um maior número de 

empresas pudessem estar regularizadas perante a Justiça Trabalhista.  

Não obstante, vê-se que a disposição do Edital fere não somente o texto legal mencionado, 

mas também o sentido intrínseco do dispositivo, ao não prever a possibilidade de regularização 

jurídica por parte das empresas licitantes por meio da Certidão Positiva com Efeitos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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Negativa. Tal determinação editalícia fere o caráter competitivo do certame no momento em 

que pode gerar a diminuição da participação de mais empresas na competição.  

Ante o exposto, requer a adequação do item 49.2, alínea “g” do Edital para que permita a 

comprovação da regularidade trabalhista alternativamente por meio da apresentação de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do § 2º do Art. 

642-A da CLT. 

 

3. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUESTÃO SUBJETIVA NO ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA  

O item 49.3, alínea “a” do Edital e o item 2.6.1 do Termo de Referência exigem, a título de 

comprovação da qualificação técnica, a “comprovação da capacitação técnico-operacional da 

empresa através de um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando, de forma satisfatória, a prestação de serviços com características 

semelhantes às do objeto deste Edital”. 

Porém, o art. 30 da Lei n.º 8.666/93 assim determina: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos;   

(...) § 5o  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais 
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específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 

participação na licitação.” (grifo nosso) 

 

Dessa forma, a Lei de Licitação não admite em momento algum, a adoção de critérios 

subjetivos para comprovação da capacidade técnica. O que se exige, é que o atestado 

evidencie a sua compatibilidade com o serviço ora licitado e não o grau de satisfatoriedade na 

sua execução. 

Ademais, o atestado de capacidade técnica não abrange questões de cunho subjetivo, mas 

apenas objetivo.  Assim, não há uma forma pré-determinada para averiguar este grau de 

satisfação, o que causa uma total insegurança jurídica ao particular por desconhecer os 

mecanismos de apuração desta satisfação pelo órgão, ainda mais, considerando que os 

atestados em regra, não possuem este tipo de informação. 

Dai surgem as seguintes dúvidas: como isto será avaliado pelo órgão? Mostra-se legal e 

legítima esta medida que se pretende adotar, ou seja, possui respaldo na lei? A capacidade 

técnica poderá ser medida pela satisfação de outro cliente?  

Nota-se, por todo o exposto, que não há razões para prosperar esta exigência a qual se mostra 

totalmente infundada e ilegal, pois intenciona embutir critérios subjetivos em um documento 

que, pela natureza do que se pretende evidenciar (aptidão técnica), é cabalmente objetivo. 

Logo, não há correlação com o grau de satisfação e a comprovação da capacidade técnica de 

uma empresa em prestar determinado serviço. Afinal de contas, o primeiro abarca questão de 

cunho eminentemente subjetivo, enquanto a outra, objetivo. 

Nesse sentido, o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, ao dispor sobre as exigências 

de qualificação, estabelece que:  

“Art. 37 (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 

condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. (...)” (grifamos) 
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Os atos da Administração Pública, para serem válidos, devem respeitar o princípio da 

razoabilidade, também chamado pela doutrina de Princípio da vedação de excessos. Ou seja, 

as exigências perpetradas pela Administração não poderão conter excessos e deverão ser 

razoáveis em relação ao seu objeto.  

A própria Constituição da República determina que somente devem ser toleradas “exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” 

Com efeito, a doutrina nacional defende que a atuação da Administração na fase de habilitação 

dos licitantes sem rigorismos inúteis e excessivos, que só fazem afastar licitantes, sem 

qualquer vantagem para a Administração e comprometendo a verdadeira competição. 

Para o ilustre Adílson Abreu Dallari2: 

“A doutrina e a jurisprudência indicam que, no tocante à fase de habilitação, 

como o objetivo dessa fase é verificar se aquelas pessoas que pretendem 

contratar têm ou não condições para contratar (essa é a essência, isto é, o 

fundamental), interessa para a Administração receber o maior número de 

proponentes, porque, quanto maior a concorrência, maior será a 

possibilidade de encontrar condições vantajosas. 

Portanto, existem claras manifestações doutrinárias e já existe 

jurisprudência no sentido de que, na fase de habilitação, não deve 

haver rigidez excessiva; deve-se procurar a finalidade da fase de 

habilitação, deve-se verificar se o proponente tem concretamente 

idoneidade. ... Deve haver uma certa elasticidade em função do objetivo, da 

razão de ser da fase de habilitação; interessa, consulta ao interesse 

público, que haja o maior número possível de participantes.” 

 

Como visto, a doutrina é expressa ao exigir cautela na fase de habilitação, a fim de não incidir 

em exigências exacerbadas, desarrazoadas, e afastar a verdadeira competição. Ad 

argumentadum tantum, a prevalecer tal exigência, estar-se-á impedindo a participação de 

diversos potenciais licitantes. 

                                                 
2 in “Aspectos Jurídicos da Licitação”, 3ª edição, p. 88 
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Por todo o exposto, requer a adequação do item 49.3, alínea “a” do Edital e do item 2.6.1 do 

Termo de Referência, de modo que o Atestado de Capacidade Técnica, para comprovar a 

qualificação técnica das licitantes, seja relacionado a existência de compatibilidade do objeto a 

ser licitado e não satisfatoriedade em sua execução, sob pena de violação ao art. 30, § 1º, 

inciso I e  § 5º da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. DA EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA  

 
O Edital deste certame licitatório, no item 88 do Edital prevê o seguinte: 

 

“A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo próprio contratado, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrada a sua proposta 

e constante da Nota de Empenho, não se admitindo Notas Fiscais emitidas 

com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.” 

 

A mencionada exigência, no entanto, não encontra previsão legal e, além disso, se mostra 

ofensora a prescrições licitatórias e tributárias. Vejamos. 

 

Inicialmente, vale destacar que o princípio da legalidade é elemento basilar do regime jurídico-

administrativo, considerado a “diretriz básica da conduta dos agentes da Administração” 

(CARVALHO FILHO, 2011, p. 18). Nesse sentido, é considerado aspecto indissociável de toda 

a atividade administrativa, vinculando as ações do administrador à lei, sendo decorrência direta 

do Estado Democrático de Direito. 

 

Dessa forma, não pode o administrador furtar-se ao cumprimento da lei. Mais que isso, sua 

liberdade de ação deverá ser balizada inexoravelmente por texto legal. CELSO ANTÔNIO 

BANDEIRA DE MELLO (2011, p. 108) define com clareza que “o princípio da legalidade, no Brasil, 

significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina”. Com isso, verifica-

se que a liberdade administrativa diferencia-se da civil por ser positiva, ou seja, a lei define 

claramente os limites da atuação do administrador, enquanto a segunda é negativa, sendo 

legal todas as ações que não contrariem a lei. 

 

Do ponto de vista licitatório, o artigo 29 da Lei n. 8.666/93 possibilita, ao participante da 

licitação, que comprove sua regularidade fiscal com documentação do domicílio ou da sede. 

Portanto, cabe à proponente a alternativa na apresentação de um ou outro, ou seja, tem a 

licitante a prerrogativa, autorizada em lei, de apresentar documentação da sua filial ou da 

matriz. 
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Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União já se manifestou afirmando "[...] que, se a matriz 

participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em 

seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que participa da licitação, 

todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo 

com o seu próprio CNPJ." (Acórdão n. 3.056/2008 - Plenário). 

 

Vale salientar que matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz e a filial 

representam estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica (TCU, 

Acórdão n. 3.056/2008 - Plenário). Por isso, não há óbice em o estabelecimento matriz ter sido 

habilitado e a filial entregar os produtos/serviços contratados. 

 

 

Entretanto, no que concerne à questão tributária, a diferenciação matriz/filial assume 

relevância. Isto porque, sendo os serviços de telecomunicação tributados por ICMS (art. 155, II, 

da CF/88), imposto estadual, cada filial é contribuinte no Estado em que domiciliada. 

 

Melhor explicando: não obstante o CNPJ da matriz conste da Fatura apresentada, 

mensalmente, à Administração Pública, as notas fiscais, em atendimento à legislação que 

regula o recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços prestados (telecomunicação), 

são emitidas em cada local da prestação do serviço. 

 

Assim, uma vez que o ICMS é incidente sobre a prestação de serviços de telecomunicações e 

sendo esse um tributo de competência estadual, em cada Estado onde o serviço de 

telecomunicações é prestado pela Oi, se dá a emissão da nota fiscal correspondente, razão 

pela qual as notas fiscais são emitidas pelas filiais. 

 

Diante do exposto, ao emitir a nota fiscal com o CNPJ da filial, não obstante o contrato seja 

firmado pela Oi - Matriz, a Oi nada mais faz do que cumprir os pressupostos legais que regem 

a matéria tributária, sem prejuízo da Lei n. 8.666/93 que, como se vê aqui, igualmente 

encontra-se observada em sua íntegra. 

 

Assim, frise-se, não obstante a participação da proponente no certame licitatório se dê com 

apresentação de seus documentos da matriz OU da Filial, na forma do artigo 29 da Lei n. 

8.666/93, as notas fiscais devem ser emitidas no CNPJ da filial do local onde é prestado o 

serviço, pois é este estabelecimento, nos termos do artigo 127, II, do Código Tributário 

Nacional, o contribuinte de ICMS para o Estado. 

 

Diante do exposto, requer a alteração do item 88 do Edital para que, de forma a cumprir os 

pressupostos legais que regem a matéria tributária, sem prejuízo da Lei 8.666/93, seja emitida 
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nota fiscal com o CNPJ da filial, não obstante o contrato possa ser firmado pela matriz na forma 

do art. 29 da Lei n. 8666/93.  

 

5. GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE 

O item 97 do Edital e a Cláusula Quarta, parágrafo segundo da Minuta de Contrato dispõem 

que no caso de atraso no pagamento a ser efetuado pela contratante a contratada, os cálculos 

dos valores devidos deverão observar as regras ali traçadas.  

Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a aplicação 

supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado no 

âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 66 da Lei de Licitações 

determina que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial”. 

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da 

Contratante deverá gerar as devidas consequências. No caso em quadra, caracteriza-se a 

mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá ressarcir a Contratada no que tange 

aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, multa moratória e correção monetária. 

Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que não pode a 

Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de desequilíbrio da relação 

contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com a não incidência dos encargos 

devidos gera incondicionalmente o locupletamento sem causa desta. 

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar, 

respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um por cento) 

ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice definido pela FGV. A 

razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática usual do mercado em geral, incluindo o 

de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para 

a Administração situação de flagrante desequilíbrio, influenciando, em última análise, no 

equilíbrio econômico-financeiro da Contratada. 

Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União assim se manifestou: 

“(...) 1.5 Em seu voto que fundamentou o Acórdão 1931/2004-Plenário, o 

Relator, Excelentíssimo Senhor Ministro Walton Alencar Rodrigues, ao 

analisar a pretensão do Órgão de não pagar a atualização monetária à 

empresa contratada, assim discorre: Essa solução, além de não se 
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harmonizar com o princípio jurídico que veda o enriquecimento sem causa à 

custa alheia, aplicável às relações jurídicas de toda a espécie, não se 

conforma com a Constituição Federal (art. 37, inciso XXI) e com a Lei 

8.666/93 (art. 3º), que determinam a manutenção das condições efetivas da 

proposta nas contratações realizadas pelo poder público. 11.6 Na 

sequencia, discorre sobre o índice utilizado para o cálculo da atualização 

monetária: Apesar de reconhecer o direito da contratada à correção 

monetária dos valores pagos em atraso pela Administração, saliento que o 

critério adotado pela Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do 

Ceará não foi tecnicamente adequado. Conforme salientei no voto condutor 

do Acórdão 1503/2003 - Plenário, a utilização da Taxa Referencial - TR é 

devida apenas para as operações realizadas nos mercados financeiros de 

valores mobiliários, seguros, previdência privada, capitalização e futuros, a 

teor do disposto no art. 27, §5º, da Lei 9.069/95. Portanto, deveria o órgão 

responsável ter aplicado a variação dos índices contratualmente 

estabelecidos (colunas da Fundação Getúlio Vargas), os quais melhor 

refletem a evolução de preços dos insumos envolvidos no objeto da 

contratação. 11.7 Naquele caso, havia sido paga a atualização monetária 

calculada pela Taxa Referencial - TR, entendendo o Relator que deveria ser 

utilizado o índice da Fundação Getúlio Vargas, que 'melhor reflete a 

evolução de preços dos insumos envolvidos no objeto da contratação'. (...) 

1.10 Quanto ao pagamento de juros, ainda no voto mencionado, 

destacamos os trechos que seguem: (...) Com relação ao cabimento dos 

juros moratórios, entendo oportuno tecer algumas considerações. (...) Como 

tal, negar à empresa contratada a composição de perdas e danos 

decorrentes de mora da própria Administração atentaria contra o primado da 

justiça que arrosta o enriquecimento sem causa, mesmo que essa exigência 

não esteja prevista em lei ou em disposição contratual. (...)”.(AC-1920-

09/11-1    Sessão: 29/03/11    Grupo: I    Classe: II    Relator: Ministro 

UBIRATAN AGUIAR - Tomada e Prestação de Contas - Iniciativa Própria) 

Pelo exposto, faz-se necessária a alteração do item 97 do Edital e da Cláusula Quarta, 

parágrafo segundo da Minuta de Contrato referente ao ressarcimento referente ao atraso no 

pagamento da parcela contratada por parte do Contratante, de modo a incidir multa de 2% 

sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção 

monetária pelo IGP-DI. 
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6.  INDEVIDA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) 

A Cláusula Quarta, parágrafo primeiro da Minuta de Contrato prevê a incidência do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre os serviços objeto da presente ata de 

registro de preços. 

Contudo, tal previsão não tem razão de ser, haja vista que é vedada a aplicação deste tributo 

aos serviços de Telecomunicações.  

Como é cediço, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza é disciplinado pela Lei 

Complementar n.º 116/2003 e incide sobre fatos geradores definidos em lista anexa a lei3. 

Cumpre ressaltar que a lista é taxativa.  

Logo, como o serviço de telecomunicações não está incluído naquela lista, o ISS não incide 

sobre esta atividade. 

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

“EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, 

em decisão suficientemente motivada, decidiu pela não incidência do ISS 

sobre ligações telefônicas realizadas no âmbito municipal, em consonância 

com a jurisprudência do STF (v.g. RE 83.600, Pleno, Moreira Alves, DJ 

10.08.79): ausência de negativa de prestação jurisdicional.”4  

Ademais, a interpretação integrativa da Constituição não deixa dúvidas: o ISS incide sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, porém não incide naqueles serviços 

contidos no art. 155, inciso II. Note-se que os serviços de comunicação são fatos geradores 

do ICMS, porém não do ISS.  

Para sanar todas as possíveis dúvidas ou indagações a respeito do tema, vale transcrever os 

artigos 155, II c/c 156, III, da Constituição Federal, in verbis: 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

                                                 
3
 “Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem 

como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador.” 
4 Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 269.531, julgado em 14.06.05, DJ 05.08.05. 
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(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar.” (grifo nosso) 

De fato, nos serviços de comunicação – telefonia – não incide o ISS, uma vez que a hipótese 

de incidência configura fato gerador do ICMS – Imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação.  

Ante o exposto, requer seja excluída a necessidade de recolhimento do Imposto sobre Serviços 

– ISS, prevista na Cláusula Quarta, parágrafo primeiro da Minuta de Contrato, tendo em vista 

que o imposto que incide sobre os serviços ora licitados é o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias – ICMS, e não o ISS. 

 

7. INDEVIDA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE MENSALMENTE 

A Cláusula Quarta, parágrafo terceiro da Minuta do Contrato estabelece que a Contratada 

deverá apresentar os comprovantes de regularidade fiscal/social/trabalhista 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.  
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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. 

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 da Cláusula Quarta, parágrafo terceiro 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”5.  

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: 

                                                 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2011, p. 36. 
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“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências 

públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a 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.”6 

Diante disso, requer a alteração da Cláusula Quarta, parágrafo terceiro 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). 

 

8. REAJUSTE DOS PREÇOS  

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 

                                                 
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 
Dialética, 2010, p. 78. 
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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: 

“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 

competição.”7 

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.” 

Os serviços telefônicos podem ser remunerados por meio da cobrança de tarifas ou de preços. 

A remuneração acontecerá pela cobrança de tarifas quando o serviço telefônico for prestado 

em regime público, por meio de Concessão. Por sua vez, a cobrança pelos serviços de 

telecomunicações prestados em regime privado acontecerá por meio de preços.  

Ressalte-se que apenas o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC poderá ser prestado em 

regime público, por meio de Concessão do Poder Concedente. Assim, as concessionárias são 

remuneradas pela cobrança de tarifas, conforme acima explicado. 

Ante o exposto, requer a adequação da Cláusula Nona da Minuta do Contrato, de modo que o 

reajuste dos preços seja realizado 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, 

                                                 
7 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2010, p. 558. 
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considerando seu valor básico o atualizado até esta data, devendo ser 

utilizado como índice de reajuste o IGP-DI”. 

 

 

 

9. RESCISÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 

A Cláusula Décima, parágrafo segundo da Minuta do Contrato determina que: 

 

“O presente instrumento pode ser rescindido unilateralmente pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás, Ministério Público do Estado de Goiás e 

Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás antes do prazo estabelecido, 

mediante comunicação prévia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

respeitando o contraditório e ampla defesa..”  

 

Contudo, a disposição da cláusula em menção não está elencada no art. 78 da Lei 8.666/1993, 

que estabelece o rol de condutas que constituem motivo para rescisão do contrato. 

 

Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio ao princípio da legalidade.  

 

Importante ressaltar que a necessidade de vinculação da atuação administrativa a texto de lei 

se aplica à licitação no sentido de “que se disponha a alcançar os objetivos colimados, 

seguindo os passos dos mandamentos legais” (Idem, p. 224). Importa dizer que todo ato e 

procedimento adotado deverá ter embasamento legal, sob pena de não poder compor a 

licitação 

. 

Nesse sentido, cabe aqui colacionar o entendimento do TCU quanto à importância do princípio 

em questão: 

“O princípio constitucional mais importante, imanente a toda a atuação da 

Administração Pública, é o princípio da legalidade administrativa, segundo o 

qual a Administração só pode fazer ou deixar de fazer o que a lei autoriza 

ou define. A Administração deve sempre prestar obsequiosa reverência à 

lei, sobretudo em atos que gerem despesas administrativas.” (Acórdão 

1472/2010 - Plenário) 

 

 Verifica-se, portanto, que o princípio da legalidade é a pedra de toque de toda atividade 

administrativa, não se admitindo outra atuação por parte da Administração, exceto a 

estritamente legal. 
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Desta feita, considerando a ausência de previsão legal na Cláusula Décima, parágrafo segundo 

da Minuta do Contrato, requer-se a adequação de forma a modificar o entendimento 

abrangente. 

 

 

10. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DO EDITAL 

 

A empresa Oi na análise criteriosa do objeto a ser contratado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, com relação as suas especificações técnicas, entende que alguns aspectos 

devem ser revistos e readequados.  

 

Diante de tal situação, passamos a expor as nossas razões: 

10.1. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO  

O item 6.1.3 do Termo de Referência exige a obrigatoriedade de atendimento para endereços 

não listados neste edital e mesmo em casos de inviabilidade técnica. 

Nesse sentido, vale trazer à colação do previsto nos arts. 7º, § 4º e 47 da Lei nº 8666/93: 

“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

sequência: 

(...) 

§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos 

não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo.” 

“Art. 47. Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for 

adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a 

Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos 

os elementos e informações necessários para que os licitantes 

possam elaborar suas propostas de preços com total e completo 

conhecimento do objeto da licitação.” 

 



 

21 

 

A seu turno, o art. 40, I da Lei n.º 8.666/1993 determina que o objeto da licitação deve constar 

do Edital em descrição sucinta e clara. É elemento vital do Edital, onde se define o fim da 

licitação, como se pode observar da leitura do art. 14 da Lei de Licitações: 

“Art. 14 Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 

objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.” 

No mesmo sentido encontra-se o posicionamento de José dos Santos Carvalho Filho acerca do 

objeto da licitação: 

“Importa, pois, salientar que o procedimento da licitação tem caráter 

instrumental, porquanto espelha um meio para que a Administração alcance 

fim por ela colimado. Em virtude desse fato é que o objeto da licitação deve 

ser bem definido no instrumento convocatório (art. 40, I, do Estatuto), o que 

serve também para que as propostas sejam objetivamente julgadas.”8 

Hely Lopes Meirelles também alinhava que: 

“A definição do objeto é, pois, condição de legitimidade da licitação, sem a 

qual não pode prosperar o procedimento licitatório, qualquer que seja a 

modalidade de licitação. É assim porque sem ela torna-se inviável a 

formulação das ofertas, bem como seu julgamento, e irrealizável o contrato 

subseqüente.” 9 

Não obstante, verifica-se que a ausência de informação quanto aos endereços e características 

dos locais de atendimento que compõem o objeto desta licitação acarretam um vício no 

presente edital que deve ser sanado, sob pena de macular todo o procedimento licitatório. 

Como se observou dos trechos acima colacionados, o objeto necessita ser estritamente 

definido, com detalhes suficientes para garantir a correta formulação de propostas e seu 

correto cumprimento. 

Cumpre ainda ressaltar que a indefinição do objeto da licitação pode implicar na formação de 

contrato deficitário, dificultando ou, até mesmo, impedindo sua execução. Por isso urge a  

                                                 
8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. rev., ampl. e atual. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 223-224. 
 
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14ª Ed. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 

2007, p. 51. 
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necessidade de que o objeto seja claro e permita a franca participação das empresas 

interessadas, garantindo assim a competitividade do certame. 

É importante ressaltar que a definição clara do objeto é obrigação que decorre da aplicação 

dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. A ausência de 

objeto bem definido na licitação pode ser considerado vilipêndio direto à tais princípios, além de 

comprometer o procedimento licitatório e a própria execução do contrato. 

Nesse sentido, vale trazer o entendimento do TCU sobre a necessidade de clareza na 

definição do objeto: 

“Com essas informações o que se conclui é que a definição do objeto não 

atendeu às disposições legais pertinentes, haja vista que careceu de 

precisão, suficiência e clareza, o que interfere diretamente na transparência 

do certame e na observância dos princípios da legalidade, da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo.” (Acórdão 531/2007 - 

Plenário) 

Ante o exposto, requer a revisão do item 6.1.3 do Termo de Referência, de forma que seja 

garantida às licitantes a correta descrição do objeto licitado, com a finalidade de não deixar 

dúvidas quanto aos serviços que serão licitados, de modo a observar plenamente o disposto na 

Lei n.º 8.666/93. 

  

 

10.2. ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

O item 8.1 do Termo de Referência exige a entrega em 30 (trinta) dias para os lotes IP e fibra 

apagada. 

Porém, tais projetos de infraestrutura que envolvam passagem de fibra ótica, dependem de 

aprovação da prefeitura e ou concessionárias (CELG) que muitas vezes tem seus respectivos 

prazos, tornando tal solicitação inexequível.  

Solicitamos que o prazo seja alterado para 60 (sessenta) dias.  

 



 

23 

 

 

10.3. UTILIZAÇÃO DE RÁDIO ENLACES PARA LINKS DE ACESSO 

O item 20.3.2 do Termo de Referência cita que as características destes acessos devem 

operar em frequência autorizada pela ANATEL. 

Solicitamos a correção do item para que seja exigida frequência autorizada e licenciada.  

10.4. RESPONSABILIDADE DOS CUSTEIOS 

O item 20.10.5 do Termo de Referência exige que a contratada deverá responsabilizar-se pela 

execução e custeio de toda e qualquer obra de infraestrutura, interna e externa, necessárias 

para a execução da instalação. 

Quando dito infraestrutura interna, entendemos que tal exigência se restringe ao DG 

(distribuidor geral), onde será instalado o canal de acesso. Sendo do DG em diante, 

considerado rede interna do cliente e não cabendo a responsabilidade a contratada. 

Solicitamos a correção do item para que tenhamos o correto escopo do projeto, sugerimos 

incluir após a palavra rede interna a observação (ate o DG a ser indicado pela contratante). 

Pedido 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a Oi 

requer que V. Sª julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 horas, 

acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua 

consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.  

 

Goiânia/GO, 15 de janeiro de 2018. 

 
 

 
---------------------------------------------- 
                   Oi S/A 
 
Tiago Troncoso Costa Chaves 
Vendas Corporativo Governo  
(62) 3244-1009 (62) 98401-1062 
tiago.troncoso@oi.net.br 
 

mailto:tiago.troncoso@oi.net.br


































































PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº: 201706000042384, 201710000063130, 201707000046724 e 201711000067269

Referência : Pregão Eletrônico nº 058/2017

Objeto : Contratação de serviços  de link de dados,  com a finalidade de atender  as

necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Ministério Público

do Estado de Goiás e da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, através do

Sistema de Registro de Preços

Assunto      : Impugnação

DOS FATOS

Trata-se da análise das impugnações interpostas pelas empresas CLARO S.A,

OI  S.A –  em  Recuperação  Judicial  e  TELEFÔNICA BRASIL  S/A,  ao  edital  nº

058/2017, na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO,  por

lote,  que tem por objeto a contratação de serviços de link de dados, com a finalidade de

atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Ministério Público do

Estado de Goiás e da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, através do Sistema de

Registro de Preços, ante as supostas irregularidades presentes no edital de convocação.

DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTES

Serão elencados aqui, face à exiguidade de tempo, apenas os tópicos elencados

nas  impugnações  tendo  em  vista  ser  desnecessário  a  repetição  de  toda  a

argumentação.

ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA CLARO S.A

1.  Alega  a  Impugnante  que  a  penalidade  de  suspensão  é  aplicada

exclusivamente no âmbito de determinado órgão, situação essa amparada no art. 87, III
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da Lei de Licitações e Contratos não impedindo, portanto, a participação em outros

órgãos da Administração Pública.

2. Entende que a obrigatoriedade de apresentação de documentos fiscais junto

à fatura dificulta a logística da operadora, resultando no aumento do aparato humano e

administrativo, além de bater de frente com as práticas relacionadas à preservação do

meio ambiente.

3. Afirma ser inexequível a exigência de periodicidade de amostragem menor

que 5 (cinco) minutos e que tal periodicidade não é padrão de mercado.

Requer análise da impugnação e alteração ou revisão do ato convocatório.

ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA OI S.A

1. Inexistência da aplicação da alternatividade estatuída nos incisos II e III do art.

29  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos  no  que  diz  respeito  à  obrigatoriedade  de

apresentação da certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de

Goiás, uma vez que os documentos de habilitação devem ser apresentados em relação

ao domicílio ou sede da empresa licitante. Entende a Impugnante que tal exigência

estabelece obrigatoriedade de apresentação da certidão da matriz e da filial.

2. Exigência de regularidade trabalhista como requisito de habilitação aplicável

às contratações empreendidas pelo Poder Público. Entende que a certidão Positiva

com efeito de negativa faculta a participação da empresa no certame licitatório.

3. Exigência de comprovação de questão subjetiva no atestado de capacidade

técnica.  Cita  o  art.  30  da  Lei  nº  8.666/93  onde  estabelecidos  os  limites  da
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documentação relativa à qualificação técnica.

4. Exigência de emissão da Nota Fiscal com o CNPJ da empresa contratada.

Alega a possibilidade de apresentação do CNPJ da matriz ou da filial.

5. Entende necessária a alteração do item 97 do edital e cláusula quarta, § 2º da

minuta contratual de modo a incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura

no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% (um por cento) ao mês e a correção

monetária pelo IGP-DI.

6.  Indevida  incidência  de  Imposto  Sobre  Serviços  uma vez  que é vedada a

aplicação deste tributo aos serviços de telecomunicações.

7. Indevida apresentação de certidões de regularidade mensalmente, quando da

apresentação da fatura.

8. Entende necessário a alteração do ato convocatório fazendo constar cláusula

de reajuste de preços.

9. Requer a alteração da cláusula décima do edital obedecendo as disposições

elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 que estabelece o rol de condutas que constituem

motivo para rescisão do contrato.

10. Em relação a aspectos técnicos:

10.1. Entende a Impugnante que o Termo de Referência, Anexo do Edital, exige

a obrigatoriedade de atendimento para endereços não listados no ato convocatório,

deixando indefinido o objeto da licitação.
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10.2. Afirma ainda que o prazo de entrega de 30 (trinta) dias para os lotes IP e

fibra apagada são inexequíveis, uma vez que dependem de aprovação da prefeitura ou

concessionárias.

10.3. Sugere que a utilização de rádio de enlaces para links de acesso devem

operar em frequência autorizada e licenciada pela ANATEL e não somente autorizada

como estabelecido no edital.

10.4.  Alega  que  o  Termo  de  Referência  exige  que  a  contratada  deverá  ser

responsabilizada pela execução e custeio de toda e qualquer obra de infraestrutura,

interna ou externa, necessárias para a execução da instalação. Sugere a inclusão, no

Termo  de  Referência  da  seguinte  observação:  a  contratada  deverá  ser

responsabilizada pela execução e custeio de toda e qualquer obra de infraestrutura,

interna ou externa, necessárias para a execução da instalação até o Distribuidor Geral

a ser indicado pela contratante. Desta forma, do DG para frente, considerado rede

interna do contratante, não caberia a responsabilização da contratada.

Requer o processamento das alterações e consequente republicação.

ARGUMENTOS  APRESENTADOS  PELA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL

S.A

01. Necessidade de previsão, no ato convocatório, da participação de empresas

reunidas em consórcio.

02. Omissão do prazo de validade de propostas.

03. Falta de previsão do prazo de entrega, descumprindo assim o art. 55, IV da
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lei 8.666/93.

04. Solicita esclarecimentos acerca das previsões de plataforma de gestão.

05. Prazo exíguo para alterações nas configurações dos ativos de rede.

06.  Inviabilidade  de  fornecimento  de  relatórios  gerenciais  em  função  da

exigência de disponibilização de portal para abertura e acompanhamento de chamados

técnicos.

07.  Solicita  flexibilização  quanto  à  previsão  de  sincronização  de  relógios  e

equipamentos.

08. Em relação ao FIRMWARE, solicita seja previsto no edital a permissão para

a  licitante  vencedora  negar  a  atualização  para  determinadas  versões  por  falta  de

homologação.

09.  Entende a Impugnante que a abertura de chamados por  e-mail  ou 0800

tornaria desnecessária a criação de senhas de acesso conforme previsto no item 9.8

do Anexo III do edital. Solicita a alteração do ato convocatório.

10. Solicita flexibilização em relação ao Termo de Confidencialidade.

11. Questiona a necessidade das interfaces 100/1000 nos roteadores da rede

Wan.

12.  Indaga  acerca  de  quais  as  filas  de  QoS  e  protocolos  deverão  ser

classificados na rede.
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13. Entende a impugnante que a exigência contida no item 21.1.6 do Anexo III,

inibe a competição, solicitando seja esclarecida a exigência.

14. Inviabilidade de fornecimento de roteadores de FULLBGP.

15.  Ausência  de  planilha  detalhada,  falta  de  dados  essenciais  para  a

apresentação de proposta e dúvidas acerca da forma de disputa.

Requer, ao fim a análise dos pontos detalhados na impugnação e a correção

necessária do ato convocatório.

APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO

Após  apreciar  as  razões  apresentadas  bem  como  as  informações  da  área

técnica, requisitante dos serviços, tem-se que:

Em relação às questões apontadas pela empresa CLARO S.A

1. Acerca dos impedimentos de participação no certame, mais especificamente

em  relação  ao  disposto  no  item  14.  b,  do  edital,  onde  estabelecido  que  estarão

impedidos de participar de  qualquer fase do processo os interessados que estejam

cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás ou por qualquer órgão da administração pública, cumpre informar que

o Tribunal de Justiça adotou, quando da edição do ato convocatório, o entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, de que não há que se fazer distinção entre Administração

e Administração Pública.
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Segue Jurisprudência do STJ

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE

PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE

DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (…) 2. De acordo

com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da lei nº

8.666/93  não  produz  efeitos  apenas  em  relação  ao  ente  federativo

sancionador,  mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF,

rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013,

DJe  23/08/2013.  Agravo  desprovido.  (AgInt  no  REsp  1382362/PR -  Rel.

Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017,

DJ 31/03/2017)

ADMINISTRATIVO  –  MANDADO  DE  SEGURANÇA  –  LICITAÇÃO  –

SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA –  DISTINÇÃO  ENTRE  ADMINISTRAÇÃO  E

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  -  INEXISTÊNCIA  –  IMPOSSIBILIDADE  DE

PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 8.666/93,

ART. 87, INC. III.

É  irrelevante  a  distinção  entre  os  termos  Administração  Pública  e

Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de

participar  em  licitação  (inc.  III)  e  declaração  de  inidoneidade  (inc.  IV)

acarretam ao  licitante  a  não-participação  em  licitações  e  contratações

futuras.

- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções,

para melhor atender ao bem comum.

- A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não

pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio

de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se

estendem a qualquer órgão da Administração Pública.

-  Recurso  especial  não  conhecido.”  (REsp  151.567/RJ,  Rel.  Ministro

FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em

25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208)
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2. Cumpre informar que a exigência de apresentação dos documentos fiscais

junto à fatura são exigidos no intuito de agilizar o pagamento e ao mesmo tempo,

corrobora  com  o  disposto  no  item  1.4  da  minuta  contratual,  onde  elencadas  as

obrigações  da  contratada,  que  determina  que  a  empresa  deverá,  durante  todo  o

contrato,  manter  suas  condições  de  habilitação.  Portanto,  não  será  processada  a

alteração.

3. Extrai-se das informações prestadas pela área técnica que:

Conforme  apresentado  no  item  3.2.9,  a  geração  de  relatório

utilizando as taxas de amostragens especificadas no item 3.2.10

não são em caráter permanente, ou seja, serão requisitadas com

antecedência  à  CONTRATADA,  em  situações  que  demandem

acompanhamento mais preciso da situação do circuito.

Tal  relatório  tem  como  intenção  identificar  com  precisão  a

qualidade  do  serviço  prestado  ou  eventual  problema.  Taxa  de

amostragem de 5 minutos, tende a camuflar a real situação dos

circuitos.

Tendo  em  vista  que  tais  relatórios  são  esporádicos  e

considerando que atualmente usamos essa taxa de amostragem

sem  comprometimento  do  desempenho,  entendemos  que  a

solicitação  é  improcedente,  sendo  mantidas  as  exigências  do

edital.
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Em relação às questões apontadas pela empresa  OI S.A – em Recuperação

Judicial

1. Em relação à exigência da apresentação da certidão de regularidade para

com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, não há se falar em não aplicação da

alternatividade estatuída nos incisos II e III do art. 29 da Lei de Licitações e Contratos e

tampouco em exigência de comprovação de regularidade em relação à matriz ou filiais

e  sim,  na  aplicação  de  exigência  contida  na  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  que

estabelece  a  apresentação  de  tal  certidão  como  documento  de  habilitação,  muito

embora a Lei de Licitações e Contratos estabeleça a apresentação apenas em relação

ao domicílio ou sede da empresa. Portanto não há ilegalidade na exigência.

2. A exigência da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça

do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT),

expedida pela Justiça do Trabalho não impede a apresentação da certidão positiva com

efeito de negativa. A análise de tal documento é ampla e não restritiva, não havendo,

portanto, necessidade de alteração do ato convocatório.

3.  O  que  está  sendo  exigido  em  relação  à  documentação  de  regularidade

técnica é o mínimo possível dentre aqueles documentos elencados no dispositivo legal.

A apresentação  de  atestados  comprovando  a  prestação  de  serviços  é  mais  que

suficiente, mesmo porque, não há, no mercado, um número expressivo de empresas

capacitadas  para  prestação  de  tais  serviços  e  a  exigência  nos  moldes  como

apresentada busca a ampliação da competitividade. Não há, portanto, motivos para

alteração do edital. 

4. A exigência de emissão da Nota Fiscal com o CNPJ da empresa contratada

não excluirá a possibilidade da emissão por uma de suas filiais uma vez que não são

pessoas jurídicas distintas. Necessária a alteração do ato convocatório.
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5.  O edital  prevê,  no  item 97 que,  caso o  pagamento  ocorra  após o  prazo

estabelecido,  por  responsabilidade  exclusiva  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de

Goiás, sobre o mesmo incorrerá multa de mora com base no INPC do IBGE, pro rata

temporis. A alegação de que deverão ser apresentados os percentuais referentes à

multa  e  juros  moratórios  bem  como  a  correção  monetária  acompanhando  os

parâmetros  praticados  no  mercado  em  geral,  poderá  ser  discutida  quando  da

assinatura do contrato, não se tratando-se, portanto de motivo ensejador de alteração

do ato convocatório. 

6.  Comprovada  a  não  incidência  do  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer

Natureza  –  ISSQN,  a  cláusula  quarta  da  minuta  contratual  poderá  ser  adequada

quando da assinatura, não resultando em aspecto relevante para a não realização do

certame.

7. Não há se falar em alteração do ato convocatório face a não concordância da

empresa com a exigência de apresentação mensal das certidões de regularidade fiscal,

social e trabalhista junto com a fatura, uma vez que tal exigência não fere nenhum dos

princípios norteadores dos procedimentos licitatórios. É obrigação da empresa manter

as  condições  de  habilitação  durante  todo  o  contrato  e  tal  exigência  simplesmente

facilita a logística do contratante.

8. A cláusula de reajuste está prevista no ato convocatório podendo os valores

serem reajustados após 12 (doze) meses contados da data limite para apresentação da

proposta,  em obediência ao comando do art.  40,  XI,  e art.  55,  III,  ambos da Lei nº

8.666/93, c/c arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001. Nada a ser alterado no edital antes da

realização do certame. Quaisquer adequações necessárias, desde que legais, serão

processadas quando da assinatura do contrato em comum acordo entre as partes.
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9. Será excluída a Cláusula Décima da Minuta Contratual, tendo em vista não

haver previsão legal para tal. Tal retificação não importa em adiamento do certame uma

vez  que  não  interfere  na  apresentação  das  propostas  e  dos  documentos  para

habilitação.

10. Seguem informações prestadas pela área técnica:

10.1. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

O projeto contido no edital  em questão trata-se contratação de

serviço de link de dados para as localidades listadas no Anexo IX

do  termo de  referência,  sendo  esses os  endereços atuais  das

unidades que fazem utilização de link de dados.

O item 2.7.2 do anexo III “Os endereços, em sua grande maioria,

tratam-se  de  endereços  finais  e  que,  portanto,  não  serão

alterados  durante  a  vigência  do  contrato,  contudo,  há  a

necessidade  do  prestador  de  serviço  prever  a  mudanças  em

todos endereços, restritas à região municipal informada no Anexo

IX  -  Relação  de  Endereços.”,  deixa  claro  que  alteração  de

endereço  não  ocorrerá  de  forma  sistemática,  contudo,  essa

previsão em cláusula contratual se faz necessária para permitir o

uso  eventual  dessa  previsibilidade,  isto  é,  quando  ocorrerem

situações  em  que  se  fizer  necessários  tais  alterações  de

endereço. Neste contexto, se considerarmos que se trata de um

contrato de grande duração (30 meses), é provável que durante

sua  execução  aconteça,  em  alguma  unidade,  eventos  como

degradação do edifico em decorrência do uso ou de intemperes

que  obrigue  o  contratante  a  mudar  de  endereço,  mesmo  que

temporariamente. Sem essa previsibilidade contratual, tal evento

implicaria  na  paralisação  das  atividades  da  unidade  até  a
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finalização de um novo processo licitatório, o que não é aceitável

para administração pública.

É  evidente  que  tais  mudanças  de  endereços,  quando  ocorrer,

serão tratados com toda a razoabilidade no qual a administração

pública  é  fundada,  sendo  descartado  a  hipótese  do  abuso  da

exigência desse item em questão.

Ressaltamos que a empresa Oi, que apresenta o questionamento,

possui  atualmente  contrato  similar  com este  Órgão,  atendo  as

necessidades  quanto  a  mudança  de  endereço  sem  que  isto

inviabilize ou gere um contrato  deficitário,  muito  pelo contrário,

pois  a  empresa  sempre  demonstrou  interesse  em  renovação

contratual.

10.2.  DA ENTREGA E  DO  RECEBIMENTO  DOS  SERVIÇOS

CONTRATADOS

Desde  que  apresentado  as  devidas  comprovações  de  que  os

prazos  não  poderão  ser  cumpridos  em  decorrência  de

morosidades  de  terceiros,  não  geridos  pelos  contratantes,  ou

fatos  alheios  e  não  previsíveis,  dentro  do  princípio  da

razoabilidade no qual a administração pública e fundada, o prazo

será  estendido,  podendo  chegar  a  60  dias  para  esses  lotes,

contudo, não será alterado o termo de edital.

10.3.  UTILIZAÇÃO  DE  RÁDIO  ENLACES  PARA  LINKS  DE

ACESSO

Não  vislumbra-se  a  necessidade  de  alteração  do  item,  pois

entende-se que a autorização de uso da frequência pela Anatel é

suficiente para a prestação do serviço.
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10.4. RESPONSABILIDADE DOS CUSTEIOS

O  entendimento  está  correto,  contudo,  continua  sendo  de

responsabilidade da empresa o lançamento e conectorização dos

cabos utilizados na solução até o local destinado ao recebimento

do ativo de rede, a ser fornecido pela CONTRATADA. Nenhuma

mudança a ser processada.

Em relação às questões apontadas pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A

1.  Não havendo,  no edital  a  vedação da participação,  subintende-se que as

empresas  reunidas  em  consórcio  podem  participar.  Necessário  seria  justificar  o

impedimento se fosse o caso.

2. Desnecessária a alteração do edital para inclusão de prazo de validade da

proposta uma vez que o  §3º do art. 64 da Lei de Licitações, onde estabelecido que

“Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação

para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.”, tem

caráter supletivo e deve ser aplicado nos casos em que o edital de convocação não

dispuser de modo diverso.

3. Sendo o edital e seus anexos partes integrantes do contrato a ser assinado,

conforme estabelecido na cláusula segunda da minuta contratual, não há que se falar

em retificação do ato convocatório posto que os prazos estão definidos no item 8 (oito)

do Termo de Referência, anexo III do edital.

Seguem informações prestadas pela área técnica:
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4. A intenção do edital não é a de instalação local de ferramenta exclusiva para

o CONTRATANTE, como está sendo interpretado pela PROPONENTE,  e sim a da

implantação  local  de  uma  ferramenta,  ou  seja,  a  ferramenta  poderá  estar

operando/funcionando  na  nuvem  da  empresa  contratada,  mas  deverá  ser

disponibilizada  nas  dependências  da  CONTRATANTE.  O termo implantação  se  faz

necessárias devido a inúmeros tipos de ferramentas existentes no mercado,  sendo

algumas  do  tipo  “cliente  servidor”,  sendo  que  para  este  tipo  de  ferramenta,  a

implantação  implicaria  também  em  instalação,  que  ocorreria  em  equipamentos  da

CONTRATANTE.

A exigência da ferramenta, nas condições esclarecidas acima, é imprescindível,

pois  do  contrário  a  CONTRATADA  não  teria  condições  de  fazer  o

acompanhamento/medição do serviço por ela prestado. Neste caso a CONTRATADA

teria que aceitar qualquer tipo imputação de penalidade aplicada pelo CONTRATANTE

em decorrência de descumprimentos das métricas estabelecidas, sem ter condições de

argumentar contraditoriamente. Outro ponto é que a ausência da ferramenta também

implicaria em uma prestação de serviço reativo e não proativo como determina edital,

portanto, gerando desacordo aos resultados esperados.

05. Os itens 3.2.12 e 20.8.3 tratam-se de operações simples de equipamento,

geralmente feitos através de software de gerenciamento e aplicadas em questões de

segundos. Essas configurações são solicitadas geralmente quando existe degradação

de performance de uma aplicação (no caso QoS), do link ou configuração erradica, que

implica  em  algum  tipo  de  indisponibilidade.  Nesses  casos,  poderia  haver

indisponibilidade de serviço aos usuários do link de dados. Sendo assim, entende-se

que  os  prazos  citados  estão  dentro  de  uma  razoabilidade  e,  portanto,  não  serão

alterados.

06. Não obstante ao fato de que o título do questionamento não traz referência
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aos objetos contratados, considerando apenas o teor do texto subsequente ao título, no

que tange à abertura de chamados, havendo a possibilidade de abertura por e-mail,

este tipo de chamado será aceito assim como a abertura de chamado através do portal,

desde mantida as demais exigências editalícia.

07. Entende-se razoável a flexibilização da exigência nos moldes proposto pela

PROPONENTE, esclarecendo ainda que a intenção do item, ao solicitar sincronização

com servidor NTP do CONTRATANTE, se dá tão somente visando a redução de custos

para a CONTRATADA.

08.  Razoável  a  flexibilização  da  exigência  nos  moldes  proposto  pela

PROPONENTE,  no  qual  a  homologação  das  atualizações  se  dará  antes  de  sua

aplicação.

09. Não obstante ao fato de que o título do questionamento não traz referência

aos objetos contratados, considerando apenas o teor do texto subsequente ao título, no

que tange à abertura de chamados, havendo a possibilidade de abertura por e-mail,

este tipo de chamado será aceito assim como a abertura de chamado através do portal,

desde mantida as demais exigências editalícia.

10.  O  Termo  de  Confidencialidade  presente  no  Edital,  somente  deverá  ser

preenchido e assinado pelo representante legal da empresa no momento da reunião de

alinhamento, portando, não implicando em restrição de competividade. Não será feito

nenhum tipo de flexibilização para este item.

11. Tal exigência não gera impacto financeiro, haja visto que tais padrões de

velocidade  são  comuns  para  os  fabricantes  e  estão  consolidados  no  mercado.

Ademais, para os equipamentos ativos de rede da CONTRATANTE, que interligarão

com os equipamentos ativos da CONTRATADA, será feito através de portas 10G/1G,
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que  não suportam a  velocidade de  FastEthernet.  Os  itens  20.6.1  e  20.6.2  não  se

aplicam aos links de Internet. Ficam mantidas as exigências do edital.

12.  Quanto  a  implantação  de  QOS  FIM-A-FIM,  tais  definições  serão

processadas  no  momento  da  reunião  de  alinhamento  e  serão  baseadas  nas

necessidades de cada órgão, não havendo possibilidade de definição preliminar, sobre

risco de engessamento das regras durante a execução do serviço.

13. Quanto a necessidade de endereços IPv4, cumpre informar que trata-se de

necessidade pontual dos participantes SEFAZ e MPGO, pois este Tribunal é uma AS e,

portanto, não consumirá nenhum faixa de IP da contratada. Os órgãos mencionados

não possuem ainda pilha IPv6 implantada em sua rede e, desta forma, necessitam de

uma quantidade maior de IPv4 para seus serviços. Mantidas as exigências do edital.

14.  Quanto  a  capacidade  do  equipamento  roteador  ser  FULLBGP,  importa

esclarecer que este Tribunal é uma AS e os demais órgãos participantes tem intenção

em se tornarem AS. Atualmente o TJ utiliza BGP multihomed, em links com operadoras

distintas. Full routing fornece ao TJ informações mais precisas de utilização dos links

fazendo com que tsejam tomadas decisões que melhorem o desempenho. Além disso,

será obtido melhor controle quanto às questões de load balancing e disponibilidade,

permitindo  detectar  falhas  completas  de  forma  muito  mais  confiável,  fazer

balanceamento de carga adequado com base em um destino mais próximo, além de

se ter total poder de escolha sobre qual caminho direcionar tráfego, independente da

operadora. Portanto, no caso deste Tribunal, não se trata de uma necessidade futura e

sim de uma necessidade atual de fazer a publicação de rotas.

Em relação à possibilidade de retirada do requisito de fonte redundante, sobre a

alegação de que a qualidade do equipamento, junto com os prazos do SLA previstos,

atenderiam as necessidades do CONTRATANTE, informamos que a exigência será

mantida.  Justifica-se  a  manutenção  da  exigência  o  fato  de  que  todos  os  órgãos

___________________________________________________________________________________________________________

 Rua 18, 508, Setor Oeste, Goiânia Goiás – CEP 74120-030 – Telefone (62)3236-3443 – Fax (62) 3236-3445 - www.tjgo.jus.br

http://www.tjgo.jus.br/


PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

participantes possuem Datacenters com dupla abordagem no fornecimento de energia,

que são complementadas com sistemas redundantes de energia (sistema de no-break

e  gerador).  Tais  sistemas  passam por  manutenções  periódicas  que  necessitam de

desligamento  parcial  da  fonte  de  energia  e/ou  no-break,  sendo  necessário  que  o

equipamento  passe  a  funcionar  utilizando  somente  uma das  fontes.  Portanto,  com

intuito de evitar interrupções de serviço de TI, todos os ativos TI localizados dentro

desse ambiente (Datacenter) são ligados em dois sistemas elétricos distintos.

15. A impugnante alega que há insuficiência de informações, apontando que a

lista de endereços não informa o lote a que pertencem, velocidades aplicáveis aos

endereços e suas coordenadas. A alegação não procede. Senão vejamos: o Anexo IV

apresenta,  por  lote,  as  cidades  e  as  velocidades  pretendidas.  As  obtenções  das

coordenadas geográficas podem ser obtidas utilizando os endereços citados no Anexo

IX.  O  Anexo  IX  apresenta  a  lista  de  endereço  mencionando  a  cidades,  portanto,

utilizando as duas informações é possível e chegar aos endereços por lote. Quanto a

velocidade  desejada,  por  localidade,  informamos que  a  proponente  deve  levar  em

consideração as velocidades maiores do lote haja visto  tratar-se de ARP, que será

consumida de acordo com a viabilidade financeira de cada órgão. Portanto, havendo

viabilidade financeira, serão utilizadas as maiores velocidades possíveis, distribuídas

de  acordo  com  o  tamanho  da  unidade  que  fará  uso.  O  porte  da  unidade  está

diretamente relacionado com o tamanho do município. Desta forma, é possível prever

quais são as possíveis cidades que receberão os links de maior capacidade. 

No que tange a alegação de que não há a previsão de registro de preços para

aqueles circuitos não listados nos endereços constantes dos anexos do edital e que

não foi definido instrumento para adesão a estes endereços, bem como processo e

prazos  para  retorno  por  parte  das  Prestadoras  em  relação  à  capacidade  de

atendimento em novos endereços, esclarecemos que os registros de itens, acima da

demanda atual,  se devem, em sua maioria,  a incapacidade dos órgão de saber se

existirá viabilidade financeira para utilização da ARP aderindo a velocidades maiores.
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Ou  seja,  não  há  indefinição  de  endereço,  mas  da  velocidade  a  ser  contratada,

indefinições essas que ocorrem pontualmente para as maiores comarcas, conforme

explicado abaixo. 

No que se refere a alegação de que nenhuma prestadora nacional é capaz de

atender 100% dos endereços urbanos no estado de Goiás, novamente a proponente se

equivoca, pois o edital está devidamente loteado e não obriga a participação de 100%

dos endereços a uma operadora somente. 

CONCLUSÃO

Conhece  o  Pregoeiro  das  impugnações  apresentadas  por  considerá-las

tempestivas e, pelas razões acima apontadas, opina pela flexibilização das exigências

contidas no edital e anexos, nos termos da análise deste Pregoeiro e área técnica da

Diretoria de Informática, mantendo a data de realização do certame, em atenção ao art.

21, § 4º, da Lei nº 8.666/93 -  “Qualquer modificação no edital exige divulgação

pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido, EXCETO QUANDO, INQUESTIONAVELMENTE, A ALTERAÇÃO NÃO

AFETAR A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS” (grifei), e permanência das demais

exigências  pois  totalmente  compatíveis  com  o  disposto  nas  Leis  8.666/1993  e

10.520/2002.

Goiânia, 17 de janeiro de 2018.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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