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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO Nº 072/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de preços para prestação do serviço de Telefonia Móvel, com disponibilização de até 
500 (quinhentas) linhas, habilitadas, com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com pacote de 
dados ilimitado para os aparelhos smartphones avançado e intermediário, com planos de dados 4G/3G, 
para acesso à internet com velocidade nominal de 1024kbs ilimitado e com cobertura mínima no Município 
de Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do roaming nacional, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.  
 
IMPUGNANTE: CLARO S.A. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 18/09/2017, às 08h52min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Presidente da Comissão ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para 
que se proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública. O não preenchimento desses pressupostos 
ensejaria a sua rejeição de imediato.  Diante do exposto, a presente petição será respondida como 
esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 
23.7 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente CLARO S.A. 
 

1. Da redução da velocidade após o atingimento da franquia. “É imperioso frisar que a velocidade do 
serviço de comunicação de dados é reduzida após o consumo total da franquia...todas as operadoras 
possuem planos/pacotes de dados ilimitados, contudo todos eles possuem uma franquia...a estipulação de 
franquia e a redução da velocidade após o seu consumo é para controle e preservação da qualidade de 
rede, que e um recurso limitado e escasso, e tem o intuito de manter as métricas de qualidade 
estabelecidas pela ANATEL...Assim, ao atingir o limite da franquia mensal o tráfego de dados a velocidade 
e reduzida, mas o serviço não e bloqueado...Então, o equivoco não pode persistir, devendo o instrumento 
convocatório ser alterado”. 
 

2. Da solicitação de apresentação de Procuração com firma reconhecida. “Entendemos que a 
solicitação acima é excessivamente formal e desnecessária... requeremos flexibilização para que permita a 
apresentação de procuração sem firma reconhecida”. 
 

3. Dos documentos de Habilitação. “Regularidade fiscal e Trabalhista... Entendemos que serão aceitas 
certidões Positivas com efeito de negativa, uma vez que elas comprovam a regularidade exigida, estamos 
corretos? Além disso, a certidão de INSS é conjunta com certidão Federal”. 
 

4. Do índice de liquidez maior ou igual a 1 (um).  (...) “O item em referencia estabelece, para fins de 
habilitação no presente certame, a apresentação de índices de capacidade econômico-financeira maiores 
ou iguais 1,0 (um), apurado apos a analise do Balanço da Companhia, no caso da CLARO, uma Sociedade 
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Anônima de Capital Fechado, devidamente publicado para o exercício anterior, e válido conforme 
determina a Lei Federal no 6.404/76 das Sociedades Anônimas ate o 1º Quadrimestre do corrente ano, 
bem como as determinações da Lei Federal no 8.934/94. 
 
Ocorre que tomando por base o Balanço e demonstrações financeiras pode-se apurar que os índices de 
Liquidez Geral e de Liquidez Corrente da CLARO estão abaixo do estabelecido no instrumento 
convocatório, o que Segundo a regra do mesmo ira gerar a inabilitação desta licitante, caso seja mantido 
este critério”. (...) 
 

5. Da Procuração reconhecida em cartório "Instrumento Contratual - No ato da contratação, o proponente 
fornecedor devera apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório (...) 
Requeremos seja esclarecido se, no caso de procuração publica, a exigência acima corresponde a 
autenticação em cartório. 
 

6. Dos Itens 19.3 E 19.4 - Revisao dos Preços -  “Estes itens tratam de apresentação de uma planilha de 
custos com apresentação de parcela relativa a mão de obra, demais insumos, encargos em geral, lucro e 
participação percentual entre outros. Ao que parece, no descritivo desses dois itens, esta apresentação é 
uma faculdade e caso não seja apresentada impossibilita na revisão dos preços. Este entendimento esta 
correto? Este mesmo item não informa em que momento deve ser apresentada a planilha, na habilitação 
ou apenas na assinatura da Ata de Registro de Preços? 
 

7. Da cobertura -  detalhamento do serviço. “O serviço contratado deverá ter área de cobertura mínima 
nas seguintes localidades: Jauá, Guarajuba, Busca Vida, Arembepe, Jacuípe, Camaçari - Centro, Barra de 
Pojuca, Parafuso, Vila de Abrantes, Salvador e demais áreas da Região metropolitana de Salvador onde 
não houver cobertura 4G/3G podendo ser atendida com a cobertura 2G, e garantir suporte necessários as 
áreas sem cobertura (LTE/3G/2G) para melhor atender os serviços da Prefeitura Municipal de Camaçari ao 
longo do contrato, e use em sistema de roaming em todo o território nacional e internacional ate o limite de 
acordo mantido pela prestadora, quando necessário. 
Primeiramente, cabe esclarecer que o custo zero é para chamadas entre as linhas do mesmo CNPJ e 
dentro da mesma área de registro.  
 
Ademais, quanto ao suporte necessário as áreas sem cobertura, entendemos que o requisito acima 
descrito se refere apenas a projetos internos da operadora com o objetivo de melhoria de sinais em 
localidades não atendidas. Esta correto nosso entendimento”? 
 
8. Das Definições – “Para os efeitos deste Termo de Referencia são adotadas as seguintes 
definições: (...) Identificamos a ausência das definições do Serviço de gestão/controle de consumo. Desta 
forma, como sugestão, recomendamos incluir no descritivo o seguinte: serviço de controle de gastos dos 
serviços de voz deve ser compatível com Código de Serviço de Prestadora (CSD) da contratada para 
Ligações LDN, VC2 e VC3, oferecer a opção de Bloqueio de Código de Serviço de Prestadora (CSD), SMS 
e GPRS por acesso”. 
 
9. Do pagamento - condições de pagamento  - “O pagamento dos serviços efetivamente 
realizados será efetivado mensalmente, mediante empenho, em ate 30 (trinta) dias, contados a partir da 
apresentação da Nota Fiscal, na forma da Legislação em vigor, devidamente atestada pelo órgão 
solicitante. Na data da apresentação da NF o contrato devera estar em posse, em plena vigência da CRF 
de FGTS, CNDT e das Certidões de regularidade com a fazenda Nacional INSS e estadual e Municipal sob 
pena de não pagamento. 
Tal item diverge do disposto na Resolução nº 632/2014 da Agencia Nacional de Telecomunicações - 
Anatel que deve ser seguida por todos os usuários de telefonia móvel no país, mesmo quando órgãos da 
Administração Publica. 
Face ao exposto, e medida de razoabilidade que se retifique o presente item de forma que se atenda aos 
parâmetros do bom senso, com a permissão do envio das faturas sem documentação diversa, que pode 
ser facilmente retirada pela internet, via SICAF, e para que se efetue a retificação do edital, para a 
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adequação do prazo de apresentação das faturas e seu pagamento, conforme os ditames da Agenda 
Reguladora”. 
 
10. Da Apresentacao de aparelhos para amostra Como condição para assinatura do contrato, 
considerando a necessidade de validar a aderência dos equipamentos aos requisitos mínimos estipulados 
neste documento, a empresa vencedora deverá.  
a) Disponibilizar 2 equipamentos de cada modelo, devidamente habilitado, no prazo de ate 10 (dez) dias 
úteis contados a partir do comunicado formal. 
O referido item apresenta latente violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por estar 
em total descompasso com as regras do mercado, cabendo, portanto, a presente impugnação para que se 
esclareça fundamentadamente a necessidade de tal exigência que se mostra tão discrepante com as 
regras do cotidiano. 
 
11. Da responsabilidade pela manutenção dos aparelhos  
“Os aparelhos serão recebidos pela CGC/SECAD, nas seguintes condições:  
a) Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 
a especificação, no prazo de ate 10 (dez) dias contados do seu recebimento. Sendo constatados defeitos e 
divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, dando ciência dos motivos 
da recusa a contratada, que assumira todas as despesas dai decorrentes, sem prejuízo das penalidades 
previstas na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da notificação, repor o produto. Caso 
a verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo fixado;  
(...) 
g) A CONTRATADA a obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente as suas expensas, os produtos 
em que se verificarem desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação, independente da aplicação das sansões 
previstas no Contrato; 
(...) 
10.6. A CONTRATADA deverá corrigir, remover ou substituir totalmente as suas expensas, as produtos 
e/ou serviços os quais se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o 
objeto desta licitação.  
 
(...) 
 
Anexo VI - Minuta de Contrato - Clausula Sétima - Dos aparelhos  
 
j) Na ocorrência de defeitos no período de cobertura da garantia, a contratada devera realizar o reparo ou 
substituir as aparelhos, diretamente com o fabricante, eximindo a Contratante dessa responsabilidade;  
(...)  
m) Na ocorrência de defeitos no período de cobertura da garantia, nas baterias e nos carregadores que 
não sejam ocasionados por mau uso, os acessórios deverão ser substituídos no prazo Maximo de 48 
(quarenta e oito) horas apos a solicitação."  
 
Inicialmente, esclarecemos que as operadoras fornecem os aparelhos em comodato para melhor 
comodidade e praticidade da Administração.  
 
Nesta égide, temos ciência de que os aparelhos são de propriedade e responsabilidade da Contratada  
aparelhos que possuem garantia de 12 (doze) meses de fábrica.  
 
Sendo assim, a CLARO não deseja furtar-se de suas obrigações, mas apenas requerer que todos os 
aparelhos que apresentarem defeitos apos 07 (sete) dias sejam enviados pela Contratante as assistências 
técnicas ligadas aos fabricantes dos equipamentos, para que sejam realizados as analises e eventuais 
consertos, seguindo a determinado pelo Código de Defesa do Consumidor. 
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Dessa forma, caso haja a necessidade de reparo dos aparelhos, a responsabilidade pelo envio dele a 
assistência técnica do fabricante não pode recair sobre a Contratada, devendo o Edital ser devidamente 
retificado, atendendo-se, assim, aos preceitos do mercado das telecomunicações e ao bom senso”. 
 
12.  Da Clausula Sétima, "K" -  Clausula Sétima - dos Aparelhos 

 
(...)  
K) “O reparo ou substituição dos aparelhos, excetos aqueles ocasionados por mau uso ou uso indevido, 
PERDA ROUBO E FURTO serão de inteira responsabilidade da contratada. 
 
I) Para evitar solução de continuidade na prestação dos serviços, no período em que o aparelho estiver em 
reparo, a contratada devera fornecer um novo aparelho com especificação iguais ou superiores ao 
avariado, com o mesmo numero, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da entrega do 
parelho avariado para conserto."  
 
Requeremos a exclusão destes dispositivos, uma vez que a exigência feita no item 5 - DETALHAMENTO 
DOS SERVIÇOS, no ANEXO I  - trata de cessão de 10% de backup para suprir essa exigência.  
 
Sendo assim, caso haja necessidade do aparelho ficar na assistência técnica, o usuário não ficara sem a 
prestação do serviço, pois o aparelho será imediatamente substituído, da forma que deseja a 
Administração, e a entrega dos backups e a substituirão nas ocorrências de furto, roubo, inviabiliza o 
projeto bem como trata de cessão de equipamentos para a mesma função em duplicidade”. 
 
DO PEDIDO 
 
A impugnante requer que “Face do exposto, vem a CLARO solicitar a análise dos elementos da presente 
impugnação, e a necessária revisão ou alteração do edital”... 
 
 
DO ESCLARECIMENTO 
 
O requerimento foi encaminhado a Coordenação Central de gestão de Contratos (CGC) da Secretaria da 
Administração (SECAD), órgão solicitante da licitação supramencionada e responsável pela confecção do 
Termo de Referência que deu origem a esta licitação, para avaliação e resposta do requerimento da 
impugnante. No dia 25/09/2017 a CGC encaminhou documento a COMPEL respondendo os itens relativos 
às informações contidas no Termo de Referência e solicitou que a Pregoeira procedesse à 
complementação, respondendo aos questionamentos de responsabilidade da Comissão de licitação, que 
foram esclarecidas, conforme a seguir: 
 
RESPOSTA ITEM 01: 
Pelo representante da SECAD foi dito: “Não há problemas no instrumento convocatório haja vista que o 
item TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS - acesso à Internet" abordou a questão quando informou 
que "Após o consumo da franquia será permitido a redução da velocidade”. 
 
RESPOSTA ITEM 02: O reconhecimento de firma se faz necessário, pois é importante para a 
Administração Pública assegurar a veracidade do documento, a eventual supressão da exigência contida 
no instrumento convocatório, deixará a deriva o Princípio do Interesse Público. É possível entender 
interesse público como proteção da coletividade, prevalecendo sempre o interesse privado das pessoas, 
não sendo, portanto, o destinatário do ato da administração apenas uma pessoa, e sim, toda a sociedade.  

Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO, “a supremacia do interesse público significa 
sua superioridade sobre os demais interesses existentes na sociedade. Os 
interesses privados não podem prevalecer sobre o interesse público. A 
indisponibilidade indica a impossibilidade de sacrifício ou transigência quanto ao 
interesse público, e é em decorrência de sua supremacia”.  
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Como o edital é um ato vinculado e as partes envolvidas no certame devem respeitá-lo e atende-lo na sua 
totalidade. 
 
RESPOSTA ITEM 03: Sim, estão corretos nos dois questionamentos.  
 
A Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida em casos de parcelamento de débito, penhora ou 
exigibilidade suspensa, é documento que deve e será aceito pela Administração, para fim de prova de 
regularidade com determinado tributo. 
 
Tal disposição encontra amparo no próprio Código Tributário Nacional: 
  

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, 
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de 
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à 
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e 
indique o período a que se refere o pedido. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva 
em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 
suspensa. (grifo nosso). 
  

RESPOSTA ITEM 04: Resposta: Observada e analisada as colocações, a Administração irá retificar o 
Edital para correção dos critérios estabelecidos para qualificação econômico-financeira a ser atendida 
pelas empresas participantes do certame com finalidade de aumentar a competitividade e almejar 
melhores preços para a Administração. A licitante poderá demonstrar patrimônio líquido equivalente à no 
mínimo 10% do valor estimado da contratação. 
 
RESPOSTA ITEM 05: Sim. 
 
RESPOSTA ITEM 06: Os itens 19.3 e 19.4 foram descritos por equivoco no Edital, sendo tais exigências 
retiradas do Edital. 
 
RESPOSTA ITEM 07: Pelo representante da SECAD foi dito: “O entendimento está correto, visto que a 
finalidade é que a CONTRATADA mantenha sua rede plenamente funcional e em constante ampliação”. 
 
RESPOSTA ITEM 08: Pelo representante da SECAD foi dito: “O Termo de Referência será adequado e 
passará a conter as informações a seguir”. 

 
SERVIÇO DE GESTÃO/CONTROLE DE CONSUMO (LINHAS) 
 
A CONTRATADA deverá disponibilizar software / Portal Web, de acesso via Internet, que permitirá à 
CONTRATANTE efetuar a gestão e controle de todas as suas linhas contratadas. Esta(s) aplicação(ções) 
deverá(ão) ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades:  
 
Definir o perfil de utilização de cada linha; agrupar as linhas em centros de custos e departamentos;  
 

Permitir o controle de limites variáveis para as 500 (quinhentas) linhas, distribuídos em valores a critério 
da contratante; 
 
O controle do crédito das linhas móveis deverá abranger no mínimo a área de cobertura da operadora 
 
O acesso ao portal deverá ser realizado mediante login com uso de senha pessoal para garantir que 
somente pessoa autorizada tenham acesso às facilidades da ferramenta;  
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Permitir que a CONTRATANTE realize solicitações:  
 

a) De acompanhamento do uso diário das linhas; 
b) Por horário / calendário;  
c) Por limite de minutos por linha, departamento ou centro de custo;  
d) De Geração das faturas individualmente por linha ou por grupo e em vários formatos inclusive em 

Excel e PDF; 
e) De bloqueio de linha em caso de perda, roubo, furto ou extravio. 
f) De Bloqueio de Serviço; 
g) De inclusão/exclusão e transferência de créditos entre as linhas pertencentes a esta contratação; 
 
Será de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção, a recuperação e a segurança dos dados 
do serviço de gerenciamento online 
 
A aplicação deverá permitir o bloqueio de ligações quando alcançar o limite de crédito estabelecido, 
seja ele, via software disponibilizado a PMC, Portal WEB ou via própria operadora 
 

Os serviços de gerenciamento de consumo deverão ocorrer até o limite imposto pela legislação específica 
e suas funcionalidades deverão atender, no mínimo, ao controle de ligações (trafego de voz - ligações 
originadas) abrangidas pela área de cobertura da operadora. 
 
RESPOSTA ITEM 09: Pelo representante da SECAD foi dito:  
 
ONDE SE LÊ: O pagamento dos serviços efetivamente realizados será efetivado mensalmente, mediante 
empenho, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, na forma da 
Legislação em vigor, devidamente atestada pelo órgão solicitante. Na data da apresentação da NF o 
contrato deverá estar em posse, em plena vigência da CRF de FGTS, CNDT e das Certidões de 
regularidade com a fazenda Nacional INSS e estadual e Municipal sob pena de não pagamento. 

 
LEIA-SE: O pagamento será realizado mensalmente, após atesto da nota fiscal/fatura, e ocorrerá a data de 
vencimento a ser acordada conforme ordem de serviço. 
 
E, ONDE SE LÊ: O pagamento dos serviços será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, na forma da Legislação em vigor, devidamente atestada 
pelo órgão solicitante. 

 
LEIA-SE: O pagamento será realizado mensalmente, após atesto da nota fiscal/fatura, e ocorrerá a data de 
vencimento a ser acordada conforme ordem de serviço. 
 
RESPOSTA ITEM 10: Pelo representante da SECAD foi dito: “Inicialmente informamos que em momento 
nenhum a idoneidade das operadoras foi questionada, a função principal deste item é confirmar que os 
aparelhos entregues atendem a todos os requisitos técnicos estipulados neste edital. A Prefeitura possui 
diferente perfis de usuários, por este motivo foram solicitados diferentes modelos de equipamentos, e o 
suporte inicial a estes usuários poderá ser realizado pela CCTGI, por isto a necessidade da entrega inicial 
destes equipamentos, pois assim a equipe desta coordenação terá acesso a tempo para poder realizar 
alguns testes de configuração e instalações, como, por exemplo, a configuração do serviço de correio e 
também de alguns aplicativos móveis específicos”. 
 
RESPOSTA ITEM 11: Pelo representante da SECAD foi dito: “Os aparelhos são entregues...em regime de 
comodato, sendo que a propriedade dos mesmos continuará de quem adquiriu. Portanto, quem devera 
providenciar o reparo/substituição com o  fabricante será a CONTRATADA e não a comodatária”. 
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RESPOSTA ITEM 12: Pelo representante da SECAD foi dito: “Os equipamentos cedidos para backup se 
adéquam precipuamente para substituição por perda / roubo devidamente comprovado mediante BO da 
SSP do local do evento...O reparo ou substituição dos aparelhos, excetos aqueles ocasionados por mau 
uso ou uso indevido, PERDA, ROUBO E FURTO, serão de inteira responsabilidade da contratada. Em 
caso de mau uso, uso indevido, perda, roubo e furto a CONTRATADA será ressarcida com valor de nota 
fiscal”. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolve não conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa CLARO S.A. para no mérito, acatar como pedido de esclarecimento, julgando-a 
PROCEDENTE EM PARTE para proceder com as alterações pertinentes, conforme informado neste 
documento que deverá ser acompanhada no portal de compras deste município (www.camacari.ba.gov.br). 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 26 de setembro de 2017. 
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