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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: OI MÓVEL S.A. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 19/09/2017, às 13h43min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora impugnante 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, através de procuração pública em cópia autenticada. 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente OI MÓVEL S.A. 
 
1. Exigência de Regularidade Trabalhista como requisito de Habilitação Aplicável Às 
Contratações Empreendidas pelo Poder Publico. “Requer a adequação do item 9.2.2, alínea “e” 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”. 
 
2. Exigência de comprovação de questão subjetiva no atestado de capacidade técnica. 
“Requer adequação do item 9.2.3, aliena “a” do edital, de modo que o Atestado de Capacidade Técnica... 
seja relacionado à existência de compatibilidade do objeto a ser licitado e não satisfatoriedade em sua 
execução, sob pena de violação do art. 30, § 1º, inciso I e § 5º da Lei 8.666/93”. 
 
3. Da exigência de índice. “Requer adequação do item 9.2.4, alínea “b” e “c” do Edital, de forma que 
possibilite que a comprovação da qualificação econômico-financeira seja feita pelo índice de Solvência 
geral (SG) ou, alternativamente por meio de comprovação de capital mínimo ou patrimônio liquido mino 
não superior a 10% (dez) por cento”. 
 
4. Retenção do pagamento pela contratante.  (...) “Requer que seja modificado o item 18.3 do 
edital, tendo em vista que a suspensão do pagamento pelos serviços prestados não consta no rol do art. 
87 da Lei 8.666/93, o qual elenca as sanções pela inexecução total ou parcial do contrato”. 
 
 
5. Resilição do Contrato pela Administração. "...O item 21.1 do edital prevê que o contrato poderá 
ser resilido por conveniência da administração Municipal... Requer modificação do item 21.1 do Edital de 
modo que a redação do item esteja de acordo com artigo 79, inciso, da Lei 8.666/93”. 
 
6. Das Penalidades Excessivas. “O item 22.4.4, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do Edital e a Cláusula  
Segunda “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da Minuta do Contrato estabelecem a aplicação de multas que extrapolam o 
limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato estabelecido pelo Decreto nº 22.626/33, em vigor 
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conforme Decreto de 29 de novembro de 1991... Requer adequação do item 22.4.4, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” 
e “e” do edital e da Cláusula Decima Segunda, inciso IV, alienas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” e da minuta do 
contrato, para que as multas aplicadas observem o limite de 10% I(dez por cento)”. 
 
7. Limitação da responsabilidade da Contratada aos danos diretos comprovadamente 
causados a Contratante. “Requer que seja alterado o item 8, alínea “f” do termo de Referencia e a 
Cláusula Décima, Inciso II, aliena “g” da Minuta do contrato, de modo que a contratada seja responsável 
caso tenha diretamente agido com dolo ou culpa, desde que garantida a sua ampla defesa na forma do art. 
70 da Lei 8.666/96”. 
  
8. Reajuste dos preços e das tarifa – ““Reajuste dos preços e das tarifas...requer a adequação do 
parágrafo terceiro da Clausula quarta da minuta do contrato, de modo que o reajuste dos preços relativo ao 
SMP e das tarifas referentes ao STFC seja realizado da seguinte forma”. 

 
 

Para STFC: “As tarifas serão reajustadas conforme homologação do poder 
Concedente, sendo tal rejuste 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”. 
 
Para SCM: “A Contratada poderá reajustar os preços de cobrança dos serviços a 
cada 12 meses, a contar da data de assinatura do presente instrumento, 
considerando seu valor básico o atualizado ate esta data devendo ser utilizado 
como índice de reajuste, o IGPD-I” 

 
9. Pagamento em caso de recusa do documento fiscal. “A Cláusula quarta, parágrafo terceiro da 
minuta do contrato prevê: “Havendo erro na fatura os descumprimento das condições pactuadas, no todo 
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as previdências 
necessárias a sua correção. Passara a ser considerado, para efeito de pagamento a data de 
representação da fatura devidamente corrigida”...requer a adequação da Cláusula quarta, parágrafo 
terceiro da minuta do contrato, a fim de que o pagamento da parcela incontroversa seja efetuado 
imediatamente pela Contratante e o restante após a devida regularização do documento fiscal”. 
 
10.         Retenção do pagamento pela Contratante. “Tendo em vista que a suspensão do pagamento 
pelos serviços prestados não consta no rol do art. 87 da Lei 8.666/93, o qual elenca as sanções pela 
inexecução total ou parcial do contrato, requer modificação da Cláusula Quarta da minuta do contrato”. 
  
11.          Solicitação de inclusão de Previsão de penalidade por atraso de pagamento. “Da análise do 
instrumento convocatório notou-se a ausência de garantias à Contratada em caso de atraso no pagamento 
da parcela avençada. ...art 54 da Lei nº 8.666/93 ,que estabelece a aplicação supletiva dos princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado no âmbito dos contratos administrativos. ... 
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 dessa Lei, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial” ...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...  ... faz necessário a 
inclusão de item no edital referente ao ressarcimento pelo atraso no pagamento da parcela contratada por 
parte do Contratante, de modo a incluir multa de 2% sobre o valor da fatura nomes de atraso, juros de 
mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI.  
 
12.  Dos Aspectos Técnicos do Edital  

 
12.1 “Requer a retirada de fornecimento de "whatsapp à vontade" como exigência de Serviço 

deste Edita l(Lei nº 12.965/13)”. 
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12.2 “Requer alteração das condições de substituição dos aparelhos a cada renovação do 
contrato”. 
 

12.3 “Requer alteração das exigências referentes ao percentual de aparelhos para 
backup/substituição”. 

 
 
DO PEDIDO 
 
A impugnante requer que “julgue motivadamente a presente impugnação, no prazo de 24 horas, 
acolhendo-a e promovendo as alterações necessária nos termos do Edital e seus anexos, sua 
consequente republicação e suspensão da data realização do certame. 
 
 
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 a 
complementação, respondendo aos questionamentos de responsabilidade da Comissão de licitação, que 
foram esclarecidas, conforme a seguir:. 
 
RESPOSTA ITEM 01: 
A redação “Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa” é dada pela própria Lei 12.440, de 7 de julho de 2011. Entretanto 
consta na exigência 9.2.2 alínea ‘e’ do edital, a informação “de acordo com a Legislação federal “Lei nº 
12.440, de 7 de julho de 2011”. É com base na Lei 12.440, de 7 de julho de 2011 que informamos que a 
Certidão Positiva com Efeito de Negativa em relação aos débitos trabalhistas será aceita para fins de 
habilitação da licitante no certame, conforme orienta o seu § 2

o
 “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”. 
 
RESPOSTA ITEM 02: A impugnante requer a adequação do item 9.2.3, alínea “a” do edital, pois alega que 
o mesmo faz exigência ilegal de comprovação de satisfatoriedade na execução do objeto contratado. 
Entretanto, a impugnante não tem razão em seus argumentos, pois a emissão de Atestado de Capacidade 
Técnica indica que o serviço foi cumprido de forma satisfatória, logo comprovará desempenho compatível 
em característica quantidade e prazo. Portanto, não há qualquer avaliação subjetiva da prestação de 
serviço pela licitante. Logo, o atestado de capacidade indica que a empresa está apta a prestar os serviços 
descritos na declaração emitida. Tal exigência se faz necessária visto que determinada se a empresa pode 
ter prestado o serviço, porém não o ter prestado de forma satisfatória, não observando, por exemplo, as 
exigências de qualidade estabelecidas pela ANATEL e eventuais exigências específicas constantes do 
contrato executado. 
 
Nesse mesmo MARÇAL JUSTEN FILHO nos ensina quanto à expressão qualificação técnica real, para 
designar a qualificação que deve ser investigada:  
 

“Alude-se, nessa linha, à qualificação técnica real. Significa que a qualificação 
técnica a ser investigada é não apenas aquela teórica, mas também a efetiva, 
concreta, prática. É a titularidade de condições práticas e reais de execução do 
contrato. Em vez de exame apenas teórico do exercício da atividade, as 
exigências se voltam para a efetiva condição prática de desempenhar 
satisfatoriamente o objeto licitado.”  
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Diante o exposto, resta rejeitada a impugnação quanto ao item 9.2.3 do edital, mantendo-se o seu texto. 
 
 
RESPOSTA ITEM 03: 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 a no mínimo 10% do valor 
estimado da contratação. 
 
RESPOSTA ITEM 04: Insurge-se a impugnante quanto à previsão de retenção de pagamento que 
condiciona a comprovação de regularidade fiscal ao pagamento dos serviços prestados. Cabe esclarecer 
que o disposto no edital não se trata de uma sanção, como faz querer crer a empresa. 
Tal dispositivo segue os ditames da Lei n. 8.666/93 – art. 40, §3º e art. 54, XIII. Tais regramentos 
estabelecem as condições para pagamento, destacando-se que a contratado deve manter, durante toda a 
vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação técnica exigida. Corroborando tal 
entendimento, colacionamos vasta jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 
 
Acórdão n. 837/2008 – Plenário: “9.3. firmar o entendimento, aplicável a todos os órgãos/entidades da 
Administração Pública Federal, no sentido da inclusão, em editais e contratos de execução continuada ou 
parcelada, de cláusula que estabeleça a possibilidade de subordinação do pagamento à comprovação, por 
parte da contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluídas a regularidade fiscal 
para com o FGTS e a Fazenda Federal, com o objetivo de assegurar o cumprimento do art. 2º da Lei nº 
9.012/95 e arts. 29, incisos III e IV, e 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93”; Acórdão n. 3033/2009 – Plenário: 
9.4. determinar ao Ministério da Integração Nacional que: 9.4.2. vincule o pagamento dos serviços 
contratados à apresentação de documento comprobatório do recolhimento mensal do INSS e do FGTS a 
cargo da empresa contratada, gerado pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social - GFIP; Guia de Recolhimento do FGTS - GRF ou documento 
equivalente), de acordo com a legislação e os padrões estabelecidos pela Previdência Social e pela Caixa 
Econômica Federal; 
 
Acórdão n. 2423/2009 – Plenário: 9.2. Determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes - DNIT que oriente suas unidades regionais para que exijam, a cada pagamento referente a 
contratos de execução continuada ou parcelada, bem como contratos de prestação de serviços, em 
especial nas terceirizações de mão-de-obra: 9.2.1. comprovação da regularidade fiscal para com a 
Seguridade Social, para com o FGTS e para com a Fazenda Federal, em observância ao art. 195, § 3º, da 
Constituição Federal e arts. 29, incisos III e IV, e 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. 
 
Diante do exposto, a impugnação está rejeitada quanto a este item do edital. 
 
 
RESPOSTA ITEM 05: Serão mantidas todas as exigências e as Cláusulas exorbitantes do contrato. 
 
 
RESPOSTA ITEM 06: Serão mantidas todas as exigências e as Cláusulas exorbitantes do contrato. 
 
 
RESPOSTA ITEM 07: Pelo representante da SECAD foi dito: “A responsabilização por danos somente 
poderá ocorrer quando existir processo administrativo, em que se garanta a empresa contratada o direito 
ao contraditório e a ampla defesa. Desse modo, qualquer imputação de responsabilidade dependerá da 
verificação da existência de dolo ou culpa da contratada”. 
  
RESPOSTA ITEM 08: Serão mantidas todas as exigências e as Cláusulas exorbitantes do contrato. 
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RESPOSTA ITEM 09: No processo de pagamento na área pública, as despesas somente poderão ser 
quitadas se observada a total regularidade na fase de liquidação da despesa. Dessa forma, se o 
documento fiscal contiver erros o mesmo não poderá ser liquidado, tampouco pago. 
Portanto, serão mantidas todas as exigências e as Cláusulas exorbitantes do contrato. 
 
RESPOSTA ITEM 10: Serão mantidas todas as exigências e as Cláusulas exorbitantes do contrato. 
 
RESPOSTA ITEM 11: Serão mantidas todas as exigências e as Cláusulas exorbitantes do contrato. 
 
RESPOSTA ITEM 12.1: Pelo representante da SECAD foi dito: “Os aplicativos de comunicação, como o 
Whatsapp, atualmente, se transformaram em poderosas ferramentas de trabalho e são constantemente 
utilizadas por esta administração para a comunicação entre seus colaboradores, os quais em diversos 
momentos estão impossibilitados de realizar chamadas de voz, por estarem em reuniões ou eventos. Este 
item não trata de forma diferente o serviço de comunicação, o qual vai trafegar sobre a mesma rede de 
dados e na mesma velocidade dos demais, não existindo nenhuma distinção por conteúdo, origem e 
destino, o mesmo apenas garante que a comunicação do mesmo não será interrompida. Sendo assim, 
será mantida a exigência conforme edital”. 
 

12.2 A exigência será mantida conforme edital. 
12.3 A exigência será mantida conforme edital. 

 
 
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 conhecer da impugnação apresentada 
pela empresa OI MÓVEL S.A., 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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