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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO N.º 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: TIM CELULAR S.A. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 19/09/2017, às 10h09min, 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 TIM CELULAR S.A. 
 
QUESTIONAMENTO 1:  

 
O Edital, em seu item Ill, objeto da licitação, exige o fornecimento de pacote de dados ilimitados, cabendo 
as Licitantes esclarecer que as pacotes de dados possuem franquia de utilização, de acordo com o plano 
contratado pela Contratante, e após o atingimento da franquia contratada, transcorre a redução da 
velocidade em ate 128kbps. Tal prática e tradicionalmente utilizada no mercado de telecomunicações, 
especificamente na prestação de SME. No entanto, cabe a Contratante a adequação do item III. 

 
RESPOSTA: Pelo representante da SECAD foi dito: A exigência será mantida conforme edital. Ademais, o 
edital prevê que "Após o consumo da franquia será permitido a redução da velocidade ". 

 
QUESTIONAMENTO 2:  
 
Requer seja alterado o item 4.1.2 do Edital, para que seja vedada a participação apenas das empresas 
suspensas de licitar e impedidas de contratar com este órgão publico licitante, qual seja a Prefeitura 
Municipal de Camaçari não devendo ser considerada qualquer outra punição, limitando-se ao órgão 
sancionador. 
 
RESPOSTA:  
Esclarecemos que o edital segue as exigências do art. 88 da Lei 8.666/93. 
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Para tanto alega, em síntese, que o art. 87, da Lei 8.666/93, faz distinção da extensão das penalidades por 
meio da utilização ora da expressão Administração, ora da expressão Administração Pública. Diante disto, 
colamos jurisprudência do Tribunal de Contas da União que firma o entendimento a respeito da matéria: 
 
 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – 
LEGALIDADE – LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III. - É irrelevante a distinção entre os termos 
Administração Pública e Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária 
de participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante 
a não-participação em licitações e contratações futuras. - A Administração Pública é una, 
sendo descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao bem comum. - A limitação 
dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não pode ficar restrita a um órgão do 
poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a 
Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública. - Recurso especial 
não conhecido.” (REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208) “A aplicação da sanção 
prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 impede, em avaliação preliminar, a 
participação da empresa em certame promovido por outro ente da Administração Pública 
Representação de unidade técnica do Tribunal apontou suposta irregularidade na condução 
pela Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB da Concorrência 1/2011, que tem por objeto a 
contratação das obras de construção de sistema de esgotamento sanitário, custeadas com 
recursos de convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde - FNS, no valor de R$ 
5.868.025,70. A unidade técnica noticiou a adjudicação do objeto do certame à empresa MK 
Construções Ltda e sua homologação em 2/3/2012. Informou que já houve celebração do 
respectivo contrato, mas as obras ainda não iniciaram. Considerou irregular a contratação, 
visto que a essa empresa havia sido aplicada, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 
8/6/2011, pena de suspensão do direito de participar de licitação ou contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 anos, com base no inc. III do art. 87 da Lei 8.666/1993, por 
inexecução contratual. A empresa também veio a ser sancionada, com base o mesmo 
comando normativo, em 12/3/2012, pela Universidade Federal de Campina Grande. Estaria, 
pois, impedida, desde 8/6/2011, “de licitar ou contratar com quaisquer órgãos ou entidades da 
administração pública federal estadual, distrital ou municipal, eis que a apenação dela, pelo 
TRE/PB, fundamentou-se no art. 87, inciso III, da referida Lei, que, por ser nacional, alcança a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. Restariam, em face desses elementos, 
configurados os requisitos do fumus boni iuris e dopericulum in mora para a concessão da 
medida pleiteada. O relator do feito, então, decidiu, em caráter cautelar, determinar: a) à 
Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB que se abstenha, até deliberação do Tribunal, de 
executar o contrato firmado com a empresa MK Construções Ltda; b) “à Fundação Nacional 
de Saúde que se abstenha, até ulterior deliberação do Tribunal, de transferir recursos no 
âmbito do convênio PAC2-0366/2011 (...), firmado com a Prefeitura Municipal de Brejo do 
Cruz/PB ...”; c) promover oitivas do Prefeito e da empresa acerca dos indícios de 
irregularidades acima apontados, os quais podem ensejar a anulação do citado certame e dos 
atos dele decorrentes. Comunicação de Cautelar, TC 008.674/2012-4, Ministro Valmir 
Campelo, 4.4.2012.” 

 
Nesse sentido, o TCU, por meio da citada decisão, andou por bem em alterar o seu entendimento, 
determinando que a aplicação da sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993 impede, em 
avaliação preliminar, a participação da empresa em certame promovido por outro ente da Administração 
Pública. E diante disto, o Município de Montes Claros coaduna com tal entendimento. 
 
Ressaltou ainda a equipe de auditoria que a própria Lei n.º 8.666/1993, em seu art. 97, classifica como 
crime admitir a participação de licitante ou celebrar contrato com profissional ou empresa declarada 
inidônea. 
 
QUESTIONAMENTO 3: 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. 
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QUESTIONAMENTO 4: Termo de Referência – (Substituição e reposição dos aparelhos) 
 
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”. 
 
QUESTIONAMENTO 5: Prazo de substituição e/ou reposição de aparelhos em garantia 
 
RESPOSTA: Pelo representante da SECAD foi dito: “A exigência será mantida conforme edital”. 

 
QUESTIONAMENTO 6: Sobre os custos decorrentes de danos por mau uso dos aparelhos deveria recair 
sobre o Contratante. 
 
RESPOSTA: Pelo representante da SECAD foi dito: “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, conforme previsto no Edital. Além disso a minuta do contrato prevê como 
obrigação da Contratante "Ressarci em caso de mau uso, uso indevido, perda, roubo e furto a 
CONTRATADA, com valor de nota fiscal" 

 
QUESTIONAMENTO 7: A descrição de aparelhos avançados possuem características específicas e 
limitativas. (...) Diante do exposto, solicitamos revisão da disposição do edital, de forma a prever também o 
Sistema Operacional a Android, ou se não que a capacidade de memória RAM contemple também 2GB. 

 
RESPOSTA: Pelo representante da SECAD foi dito: “A exigência será mantida conforme edital haja vista 
que os principais fabricantes de aparelhos são comuns as operadoras que prestam serviços na área de 
cobertura solicitada no edital”. 

 
QUESTIONAMENTO 8: Condições de pagamento (...) pugna-se pela revisão do edital e seus anexos para 
que deles conste que o pagamento será realizado através de ordem bancaria de fatura (O.B.D ou O.B tipo 
59), via sistemas SIAFI ou SIAFEM, onde as compensações de pagamento ocorrem automaticamente. 

 
RESPOSTA: 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. 
 
QUESTIONAMENTO 9: A impugnante questionou quanto ao item Termo de Referencia item 7 condições 

de pagamento e a Cláusula Quarta – Do Pagamento - “Havendo erro na fatura ou descumprimento das 

condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a 

CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito 
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de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida. Nenhum pagamento será 

efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 

em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço”. 

 
RESPOSTA: As contratações realizadas pela Administração Pública Municipal, tem-se como norma 
padrão apenas realizar o pagamento dos serviços efetivamente prestados, quando verificado o 
cumprimento de todas as obrigações contratuais da contratada, regra estabelecida em todos os editais de 
licitação, contratos e, nos termos do art. 40, §3º da Lei n. 8.666/93, que condiciona a emissão do 
documento de cobrança ao adimplemento da obrigação contratual. Assim, adotam-se exigências que 
visam resguardar a Administração Pública de efetuar pagamentos decorrentes de erros em faturas ou de 
serviços não executados, portanto a exigência é devidamente legal. 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 
 

QUESTIONAMENTO 10: “O edital em epígrafe não estabeleceu a incidência de multas e atualização 
financeira do valor devido, em caso de atraso no pagamento. Logo, de modo a viabilizar uma aplicação 
proporcional das penalidades, requeremos a aplicação do disposto no art. 40, XIV, alíneas "c" e "d" da Lei 
8.666/93 referentes à multa decorrentes do atraso no pagamento pela Administração Pública, juros, bem 
como, atualização financeira.  
Sendo assim de forma a compatibilizar o edital com o disposto na legislação e na jurisprudência sobre 
licitações e adequar a contratação às práticas contratuais usuais, entendemos que seja necessário a 
inclusão no referido edital de previsão de cobrança dos encargos moratórios, qual sejam: 2% de multa, 
juros moratórios de 1% ao mês pro rata die até a data da efetiva quitação do débito, nas hipóteses de 
responsabilidade da Contratante pelo não pagamento das faturas”.  
 
RESPOSTA: Será mantido conforme edital. 
 
QUESTIONAMENTO 12: “Estabelecer que a contratada assuma ônus por qualquer dano”. 

 
RESPOSTA: 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”. 
 
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 TIM CELULAR 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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