
  

 

 

 

  

 

 

 

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS – 

TJ/GO 

 

Ref.: Pregão Eletrônico 030/2018 

 

A CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Henri 

Dunant, nº 780 – Torres A e B, Santo Amaro – São Paulo/SP – Brasil, CEP 04.709-110, por seu 

representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença desse ilustre Pregoeiro, 

apresentar PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, com efeito de 

Impugnação na hipótese de seu indeferimento, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

Da análise do Edital em epígrafe observa-se que há disposição que atenta contra o 

princípio da Razoabilidade, principalmente, possibilitando o afastamento de possíveis 

interessados no procedimento licitatório acima referido e impedindo que o TJ/GO selecione e 

contrate a proposta mais vantajosa. 

 

1 – DA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE RECUPERAÇÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO 

 

Após estudo do Edital, verificamos que o prazo para recuperação das interrupções 

parciais ou totais dos serviços é extremamente exíguo. É inviável o atendimento em tão curto 

tempo, qual seja de 04 horas para os lotes 1 a 17, devido a necessidade de deslocamento para os 

locais onde haverá a execução de atividades técnicas. 

 

Sendo assim, solicitamos que o prazo em questão, para os lotes de 1 a 17, seja 

equiparado ao prazo concedido para os lotes de 18 a 20. Se esse TJ/GO não entender que deve 

conceder o prazo de 08 (oito) horas para todos os lotes, sugerimos que altere conforme abaixo: 

 

Lote 1 Comarca de Goiânia 6 horas 

Lote 2 Aparecida de Goiânia 6 horas 



  

 

 

 

  

 

 

 

Lote 3 Anápolis 6 horas 

Lote 4 Trindade 6 horas 

Lote 11 Luziânia 8 horas 

Lote 12 Cristalina 8 horas 

Lote 13 Novo Gama 8 horas 

Lote 14 Valparaiso 8 horas 

Lote 15 Formosa 8 horas 

Lote 17 Goiânia 6 horas 

Lote 20 LDN e LDI 6 horas 

 

De fato, em se tratando de sistemas de telecomunicações, com fatores técnicos distintos 

e sendo imprescindível à recuperação em caso de interrupções o deslocamento para realizar a 

ação, é inegável a necessidade de concessão de um prazo maior do que o estabelecido no Termo 

de Referência. Sendo assim, solicitamos que nosso pleito seja acolhido, evitando o risco de 

aplicação de penalidades injustas à Contratada, por não cumprimento dos prazos aqui em 

comento.  

 

Assim, face ao caso exposto, e agindo o TJ/GO com a discricionariedade que lhe é 

conferida na edição de seus atos, pode perfeitamente alterar o prazo para recuperação de 

interrupções, da forma pleiteada pela CLARO, e por ser esta a medida mais pertinente e razoável 

para o caso. 

 

Aliás, sobre ato discricionário muito bem assinala o mestre Hely Lopes Meirelles: “para o 

cometimento de um ato discricionário, indispensável é que o Direito, nos seus lineamentos gerais, 

ou a legislação administrativa confira explícita ou implicitamente tal poder ao administrador e 

lhe assinale os limites de sua liberdade de opção na escolha dos critérios postos à sua disposição 

para a prática do ato. A discricionariedade está em permitir o legislador que a autoridade 



  

 

 

 

  

 

 

 

administrativa escolha, entre as várias possibilidades de solução, aquela que melhor 

corresponda, no caso concreto, ao desejo da lei.”. 

 

2 – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 

Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida garantidora da legalidade da 

licitação, possibilitando ao TJ/GO selecionar a proposta mais vantajosa para os serviços 

contratados, por meio da correção da incoerência aqui apontada.  

 

Ante o exposto, a fim de garantir a aplicação dos princípios regentes da matéria, 

requer a alteração do edital nos termos propostos acima.  

 

Ainda, na hipótese do I. Pregoeiro não acolher as presentes razões, digne-se a recebê-

las como impugnação aos termos do edital, com efeito suspensivo, de acordo com o disposto na 

legislação vigente. 

 

Atenciosamente, 

 

Brasília, 19 de julho de 2018. 
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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 030/2018 

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 030/2018, visando à “contratação de 

empresa(s) prestadora(s) de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas modalidades: 

local (fixo-fixo e fixo-móvel), Interurbanas (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância internacional 

(fixo-fixo e fixo-móvel) e 0800, com a finalidade de atender a todas as unidades do Poder 

Judiciário Goiano, 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 50.2, 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 50.2, 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 50.2, 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 50.2, 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.  DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O item 50.4, alínea “b” do Edital estabelece que a licitante deverá apresentar para fins de 

comprovação da qualificação econômico-financeira: 

“b) 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta;” 

 

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. 
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§ 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 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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1


 

9 

 

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. 

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 item em comento, nos termos 

da fundamentação supra, para que seja possibilitada a comprovação desse requisito através 

do capital social. 

 

4. GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE 

O item 93 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. 
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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 

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 
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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 93 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. 

 

4. 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 lei2. 

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.”3  

                                                 
2
 “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.” 
3 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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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: 

(...) 

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. 

 

5. 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. 
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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. 

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”4.  

                                                 
4 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 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 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.”5 

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). 

 

6. REAJUSTE DOS PREÇOS E DAS TARIFAS 

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. 

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

“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 inexeqüível ou a distorção da 

competição.”6 

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.  

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

Dialética, 2010, p. 558. 
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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. 

Acerca das tarifas do STFC, o art. 42 da Resolução n.° 426/2005, que aprova o Regulamento 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado, assim determina: 

“Art. 42. Visando a preservação da justa equivalência entre a prestação 

do serviço e sua remuneração, as tarifas ou preços de planos de 

serviço ou PUC podem ser reajustados ou revisados.  

Parágrafo único. Os reajustes dos valores das tarifas ou preços podem 

ser realizados em prazos não inferiores a 12 (doze) meses, limitados estes 

à variação do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) ou 

qualquer outro índice que venha a substituí-lo, correspondente ao período 

de reajuste, observadas as disposições dos contratos de concessão ou 

termos de permissão ou autorização.” (grifo nosso). 

Com base no acima exposto, o reajuste tarifário deverá ser aplicado a partir do Contrato de 

Concessão, sob pena de comprometimento irreparável do equilíbrio econômico-financeiro do 

referido contrato. 

De outro lado, o reajuste dos preços, ao contrário das tarifas, é automático, ou seja, decorridos 

12 (doze) meses do contrato, deverá ser aplicado o índice previsto contratualmente, a fim de se 

recompor a equação econômico-financeira inicialmente estabelecida. 

Diante disso, enquanto o reajuste das tarifas deverá acontecer de acordo com as 

determinações do Poder Concedente, o reajuste dos preços será aplicado automaticamente, 

decorridos 12 (doze) meses da Contratação. 

No âmbito dos serviços telefônicos, objeto da presente licitação, o índice a ser utilizado como 

base de cálculo no reajuste dos valores contratados é aquele expresso na Resolução n.º 420, 

de 25/11/05, expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, qual seja, 

Índice de Serviço de Telecomunicações - IST. 

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

reajuste das tarifas referentes ao STFC, seja realizado da seguinte forma: 
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"As tarifas serão reajustadas conforme homologação do Poder Concedente, 

sendo tal reajuste de aplicação imediata e automática, devendo ser utilizado 

como índice de reajuste o IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou 

outro que venha a substituí-lo no setor de telecomunicações”. 

 

 

 

7. RESCISÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 

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

 

“O presente instrumento pode ser rescindido unilateralmente pelo Tribunal 

de Justiça 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 Nona, parágrafo segundo 

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

abrangente. 

 

 

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, 18 de julho de 2018. 

 

 
Tiago Troncoso Costa Chaves 
Vendas Corporativo Governo Go/To 
Negócios B2B 
(014 62) 3244-1009 
(014 62) 84011-062 
tiago.troncoso@oi.net.br 
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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Pregão Eletrônico Nº 030/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás/GO. 

 

 

Impugnante: Telefônica Brasil S/A. 

 

 

Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São 

Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, 

NIRE nº. 35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO em epígrafe, com sustentação no §2° 

do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelos fundamentos demonstrados 

nesta peça. 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, 

dado que a sessão pública está prevista para 24/07/2018, tendo sido, portanto, 

cumprido o prazo pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da 

Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como no item 7 do Edital do Pregão em 

comento. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

O Pregão em referência tem por objeto “a contratação de 

empresa(s) prestadora(s) de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) nas 

modalidades: local (fixo-fixo e fixomóvel), Interurbanas (fixo-fixo e fixo-móvel), 

longa distância internacional (fixo-fixo e fixomóvel) e 0800, com a finalidade de 

atender a todas as unidades do Poder Judiciário Goiano, conforme especificado 

no(s) anexo(s) deste Edital.”.  

 

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o 

ato convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na Lei Federal n.º 

8.666/1993 (com alterações posteriores) e na Lei Federal n.º 10.520/2002, quer 

por restringirem a competitividade, condição esta essencial para a validade de 

qualquer procedimento licitatório. 

 

Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, 

facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se 

interpretações equivocadas. 

 

Três são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 

 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

01. AUSÊNCIA DO CEP DOS ENDEREÇOS DOS LOCAIS EM QUE SERÃO 

PRESTADOS OS SERVIÇOS.  

 

Diante de uma análise detida do edital em comento, verifica-se que 

o mesmo apresentou os endereços de instalação de forma incompleta, faltando 

o CEP. 

 

Todavia, forçoso é destacar que tal omissão impossibilita a 

verificação de viabilidade de atendimento por parte das interessadas em 

participar do certame. 

 

Dessa forma, para que possível seja que a contratada possa 

constatar previamente a possibilidade de prestação de serviço em todas as 

áreas contratadas, requer-se seja estipulado em edital os CEP´s dos endereços 

das localidades. 
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02. NECESSIDADE DE SEPARAÇÃO DO OBJETO EM LOTES. 

 

Analisando detidamente o edital em comento, forçoso é destacar 

que o lote é apenas LDN e LDI para atender os lotes de 1 a 19, que é o E-1 e as 

linhas analógicas. 

 

Nesta senda, para a necessária competitividade no presente 

certame, princípio regente dos procedimentos licitatórios, é fundamental que seja 

o objeto dividido em lotes. 

 

Ressalta-se a necessidade de separação do lote 20 em um lote 

para atender os itens de 1 a 16, outro lote para o item 17 e outro lote para os 

itens 18 e 19, por se tratarem de itens distintos. 

 

Diante disso, vem a presente Operadora requerer que estes itens 

sejam tratados em lotes separados, tornando possível a participação ampla das 

interessadas, preservando-se, assim, a competitividade. 

 

03. PRAZO EXÍGUO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. 

 

Em relação aos produtos e serviços objetos do contrato, verifica-

se, que o prazo de fornecimento dos mesmos é de apenas 30 (trinta) dias 

corridos, após a assinatura do contrato, conforme disposto no item 7 do Termo 

de Referência. 

 

Todavia, tal prazo é INSUFICIENTE para que os produtos e 

serviços sejam fornecidos por qualquer operadora. A exiguidade do prazo 

pode ser verificada pelo simples fato de que a entrega dos produtos - ainda que 

em disponibilidade imediata - depende de um prazo razoável para cumprimento 

dos rituais internos da operadora, tais como: solicitação junto ao fornecedor, 

expedição da ordem de entrega, verificação do estoque, emissão da nota fiscal 

do produto, dentre outros.  

 

Ressalta-se que os produtos não são produzidos pela operadora, 

sendo obtidos junto aos respectivos fabricantes e, ainda que haja uma compra 

constante, sempre há sujeição a questões mercadológicas que não permitem 

seja assumido o compromisso de entrega no exíguo prazo indicado no edital. 

 

Assim, o prejuízo para a Administração Pública em se manter este 

curto prazo de fornecimento de produtos e serviços é imenso, dado que 
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inviabilizaria a participação das concorrentes, em função de não ser possível 

cumprir o lapso de tempo indicado no edital. 

 

Sob outro prisma, o aumento deste prazo de entrega não 

acarretará qualquer ônus à Administração Pública, sugerindo-se o prazo de  60 

(sessenta) dias, suficiente para suprir a necessidade administrativa e adequada 

à possibilidade de cumprimento por parte da futura contratada. 

 

Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de entrega dos 

aparelhos induz a aplicação das penalidades contratuais, situação esta que 

determinaria a opção da operadora por sequer participar da licitação, com 

restrição da competitividade em função deste fato.  

 

Tal restrição à competitividade é absolutamente ilegal, com 

ferimento direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I da lei 8666/93.: 

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. 

 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 

23 de outubro de 1991. (Redação dada pela lei 12349/2010). (grifos de nossa 

autoria) 

 

 

IV - REQUERIMENTOS.  

 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta 

impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se 

afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. 

 

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 

24/07/2018, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, 
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adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora 

apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo processo licitatório ser 

considerado inválido, sustentados os equívocos no edital ora apontados, com 

desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das 

propostas e dos documentos de habilitação. 

 

Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório nos pontos 

ora invocados, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior 

juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

Goiania-GO, 19 de julho de 2018. 

 

TELEFONICA BRASIL S/A 

 

Nome do procurador: Aline Monteiro Cardoso  

RG:1.808.651 SSP-DF  

CPF: 699,019.881-87  
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Processo nº : 201801000074983

Referência : Pregão Eletrônico nº 030/2018

Objeto : Contratação de  empresa(s) prestadora(s) de Serviços de Telefonia Fixa

Comutada  (STFC)  nas  modalidades:  local  (fixo-fixo  e  fixo-móvel),

Interurbanas (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância internacional (fixo-fixo

e fixo-móvel) e 0800, 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

030/2018, na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO,  por

lote,  que tem por objeto  a contratação  de empresa(s) prestadora(s) de Serviços de

Telefonia  Fixa  Comutada  (STFC)  nas  modalidades:  local  (fixo-fixo  e  fixo-móvel);

Interurbanas (fixo-fixo e fixo-móvel); longa distância internacional (fixo-fixo e fixo-móvel)

e;  0800,  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.
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ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA CLARO S.A

1. Entende a impugnante, após estudo do edital, ser necessária a alteração dos

prazos  de  recuperação  em  caso  de  interrupção  face  à  exiguidade  dos  mesmos.

Entende ser inviável o atendimento em tão curto espaço de tempo (de 04 horas para os

lotes 1 a 17), devido à necessidade de deslocamento para os locais onde haverá a

execução de atividades técnicas. Solicita a equiparação dos prazos em questão aos

concedidos para os lotes 18 a 20, ou, numa segunda hipótese, conceder o prazo de 08

(oito) horas para todos os lotes. 

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.  Requer  a  alteração  da  exigência  para  comprovação  da  capacidade

econômico-financeira face a alternatividade concedida pela Lei 8.666/93.

4. Entende necessária a alteração do item 93 do edital e cláusula quarta, § 2º da

minuta contratual de modo a incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura
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no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% (um por cento) ao mês e a correção

monetária pelo IGP-DI.

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

aplicação deste tributo aos serviços de telecomunicações.

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

apresentação da fatura.

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

de reajuste de preços.

8. Requer a alteração da cláusula nona 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.

Requer o processamento das alterações e consequente republicação.

ARGUMENTOS  APRESENTADOS  PELA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL

S.A

01.  Ausência do CEP dos endereços dos locais  em que serão prestados os

serviços  impossibilitando a verificação de viabilidade de atendimento  por  parte  das

empresas interessadas.

02.  Necessidade  de  separação  do  objeto  em  lotes  visando  aumentar  a

competitividade.
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03. Prazo exíguo para fornecimento de produtos e serviços.

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

necessária do ato convocatório.

APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES

Após  apreciar  as  razões  apresentadas  bem  como  as  informações  da  área

técnica, requisitante dos serviços, tem-se que:

Em relação à questão apontada pela empresa CLARO S.A

1. De acordo com a área técnica, os prazos descritos no Termo de Referência

são necessários tendo em vista que as Unidades Judiciárias mencionadas nos lotes de

números 1 a 17 exigem alta disponibilidade dos serviços de telefonia, e sendo assim, a

manutenção  em caso  de  falha  ou  interrupção  devem ser  efetuados  o  mais  breve

possível pois a falta de comunicação resulta em prejuízo as atividades jurisdicionais.

Além disso, os prazos estipulados são os praticados atualmente.

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
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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.  Não  há  se  falar  em  alteração  das  exigências  relativas  à  qualificação

econômico-financeira tendo em vista que o órgão licitante tem o poder discricionário

para escolher quais, daquelas permitidas no diploma legal, solicitará.

4.  O edital  prevê,  no  item 93  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, portanto de motivo ensejador de alteração do

ato convocatório. 

5.  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.

6. Não há se falar em alteração do ato convocatório face a não concordância da
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empresa com a exigência de apresentação mensal das certidões de regularidade fiscal,

social  e trabalhista  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.

7. 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.

8. Será excluída a Cláusula Nona 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.

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

1. O questionamento referente a ausência dos CEP's não prejudica a localização

das  unidades,  tendo  em  vista  que  os  endereços  estão  discriminados  no  Edital.

Havendo  ainda  necessidade  de  informações  adicionais  os  mesmos  podem  ser

consultados no site www.tjgo.jus.br .

2. Conforme informado pela área técnica, os serviços foram divididos em lotes

visando dar maior transparência aos valores individuais e aumentar a competitividade

no  certame  além  de  propiciar  a  obtenção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
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Administração. Não se vislumbra necessidade de separação dos serviços LDN/LDI em

lotes, posto que tais serviços são prestados pelas operadoras independente de serem

linhas analógicas ou digitais.

3.  Entende  a  área  técnica  que  o  prazo  para  fornecimento/instalação  dos

produtos  e  serviços  (30  dias)  é  suficiente  uma  vez  que  atualmente  praticados.

Importante  salientar  que  o  aumento  do  prazo  poderá  ocasionar  a  interrupção  dos

serviços o que prejudicaria significativamente as atividades jurisdicionais.

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, 20 de julho de 2018.

Rogério Jayme

Pregoeiro
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