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Ao 

ILMO. SR. PREGOEIRO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 56/2014 

  

 

 CLARO S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Flórida, 1.970, Cidade 

Monções, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 

40.432.544/0001-47, autorizatária do Serviço Móvel Pessoal – SMP e de Serviço de 

Comunicação Multimídia - SCM, de NIRE nº. 35.300.145.801, doravante denominada 

simplesmente CLARO, vem, com fundamento no art. 41, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, 

art. 18 do Decreto nº 5.450/05, que regulamentou o pregão eletrônico, e na Lei nº 

10.520/02, apresentar IMPUGNAÇÃO ao PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE 

PREÇOS Nº. 56/2014, em razão de ilegalidades constantes daquele instrumento 

convocatório, conforme exposto nas anexas razões de impugnação. 

 

A Impugnante requer, em face da natureza das ilegalidades e vícios graves ora 

apontados, seja a presente impugnação recebida no efeito suspensivo, e que após 

regularmente processada seja-lhe dado provimento, para os fins de se anular o Edital 

impugnado, na forma do art. 49 da Lei n. 8.666/93. 

 

Belo Horizonte/MG, 16 de junho de 2014. 

 

 

______________________________ 

CLARO S.A. 

CI: 

CPF: 

______________________________ 

CLARO S.A. 

CI: 

CPF: 

 

 

 

http://www.claro.com.br/


CLARO S.A.  
Rua Flórida, 1.970 
Cidade Monções – CEP: 04.665-001 
São Paulo, SP – Brasil  
CNPJ: 40.432.544/0001-47 
Inscrição Estadual: 114.814.878.119 
Inscrição Municipal: 2.498.616-0 

www.claro.com.br 

 

  2 

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 56/2014 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

IMPUGNANTE: CLARO S.A. 

 

I. DO PRAZO PARA IMPUGNAR 

 

Nos termos do art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93, até dois (2) dias antes da data fixada 

para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 

do Pregão. 

 

Como a data marcada para recebimento das propostas é o dia 24 de junho de 

2014, TEMPESTIVA a presente Impugnação protocolada nesta data. 

 

II. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

 Por meio do PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 56/2014, o 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS divulgou o seu interesse na contratação de 

empresa especializada para prestação de Serviços de Telecomunicações conforme 

descrição do objeto da licitação: 

 

“2.1. O objeto da presente licitação consiste no Registro de Preços de 

contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam 

outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de 

Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, 

serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, 

Modalidade Longa Distância Internacional para ligações exclusivamente 

originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento 

dos equipamentos necessários, em comodato, a ser contratado por órgãos e 

entidades do Governo do Estado de Minas Gerais, tendo a Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão – SEPLAG, como órgão gestor, conforme as 

especificações e condições constantes deste edital e seus anexos.” 
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Previu-se, neste Edital, que a entrega dos Envelopes contendo proposta comercial 

e documentação de habilitação será feita no dia 24 de junho de 2014, quando se dará 

início ao processamento do presente certame. 

 

Todavia, uma vez conhecido dito Edital, nele foram verificadas ilegalidades 

insanáveis, violadoras do disposto nos artigos 3o., 4o., 6o., 7o., 29 e 40 da Lei de Licitações, 

que asseguram a todos os interessados em participar de certames públicos “o direito 

público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei (...)”. 

 

Assim, e considerando a natureza das ilegalidades a seguir descritas, é certo que o 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio do seu Pregoeiro, tem o 

incontestável poder-dever de suspender o procedimento licitatório em questão, em razão 

das ilegalidades neste constatadas, e, por via de consequência, determinar sua correção, 

sob pena de sua ulterior anulação, nos termos do artigo 49 da Lei de Licitação. 

 

A ilegalidade e irregularidade ora verificada serão, pontualmente, examinadas a 

seguir, sendo certo que sua natureza insanável impõe a suspensão imediata do presente 

certame, para sua adequação às diretrizes legais, já que todo licitante tem direito de 

participar de licitação elaborada em conformidade com as diretrizes legais, que pugne pela 

observância dos princípios consignados no artigo 3º da Lei n. 8.666/93, princípios estes lhe 

serve de sustentáculo, além de representar seu fundamento jurídico. 

 

1 – DOS PAGAMENTOS 

 

“18. DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do 

beneficiário em um dos bancos a critério do fornecedor, no prazo de 30 (trinta) dias corridos 

da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos 

e aprovados pelo CONTRATANTE.  ” 

 

Primeiramente, tal item é omisso quanto à forma de pagamento, assim faz jus 

esclarecer: 
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Note-se que mediante Acordo firmado entre algumas operadoras e órgãos 

integrantes do SIAF, os pagamentos feitos por tais órgãos serão através boleto e não 

depósito em conta corrente.  

 

Aliás, o próprio Tesouro Nacional tem dado instruções nesse sentido, conforme 

transcrevemos abaixo: 

 

 

Isto porque o sistema de boleto permite a identificação mais ágil do pagamento e a 

retenção dos impostos diretamente. Assim, são menores os riscos de problemas 

relacionados às faturas. 
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Ademais, cabe salientarmos que tais itens ferem a Resolução nº 477, da Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL está Resolução deve ser seguida por todos os 

usuários de telefonia móvel no país, mesmo quando órgãos da Administração Pública. 

 

O art. 44 da Resolução 477 determina os prazos e formas de entrega das faturas 

para a prestação de STM: 

 

“Art. 44. A entrega do documento de cobrança ao Usuário, constituído de 

demonstrativos e faturas dos serviços prestados, deve ocorrer pelo menos 5 

(cinco) dias antes do seu vencimento. 

§1º Os documentos de cobrança devem ser apresentados de maneira clara, explicativa 

indevassável discriminando o tipo e a quantidade de cada serviço prestado ao Usuário. 

§2º A prestadora pode lançar no documento de cobrança, desde que de forma clara e 

explícita, os valores devidos em função da exploração de serviços de valor adicionado, 

bem como de outras comodidades ou facilidades relacionadas com o serviço 

autorizado. 

§3º A inclusão, na cobrança, de qualquer valor devido que não decorra da prestação de 

serviços de telecomunicações, depende de prévia autorização do Usuário. 

§4º A qualquer tempo, o Usuário poderá requerer, sem ônus, outro documento de 

cobrança, que contenha exclusivamente valores correspondentes à prestação do SMP. 

§5º A prestadora deve oferecer ao Usuário no mínimo seis possíveis datas para efetuar 

seus pagamentos mensais. 

§6º Havendo concordância do Usuário, os demonstrativos e faturas do serviço de duas 

ou mais Estações Móveis podem ser apresentados em um único documento de 

cobrança, agrupando seus Códigos de Acesso.” 

 

Nesta vertente, fica claro que o instrumento convocatório está em desacordo com 

as regras da ANATEL, pois as operadoras possuem até 5 (cinco) dias úteis antes do prazo 

de pagamento para entregarem as faturas.  

 

 Sendo assim, se faz necessária a retificação do edital, para a adequação do prazo 

de apresentação das faturas e seu pagamento, conforme os ditames da Agência 

Reguladora, e para que seja prevista a possibilidade de pagamento via boleto com código 

de barra. 
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Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a 

solicitação. Será retificado o Edital com exclusão do crédito em conta corrente 

bancária. Referente ao prazo de 05 dias para envio da fatura, a descrição da 

Cláusula Sétima do Anexo V – Minuta de Contrato está de acordo com a 

Resolução 477/2007 da ANATEL.  

 

 

2 – DO ITEM 5.10.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERENCIA 

“5.10.4. Caso haja chamadas sucessivas, consideradas estas as efetuadas entre o mesmo 

Código de Acesso de origem e de destino, e o tempo compreendido entre o final de uma 

chamada e o inicio da seguinte for inferior ou igual a 120 (cento e vinte) segundos, devem ser 

consideradas como sendo uma única chamada.” 

 

O item acima não merece prosperar, pois quando a chamada é encerrada e é 

efetuada uma nova, mesmo que o número de destino seja o mesmo, será cobrado uma 

nova chamada. 

 

Desta forma, o item acima deve ser reformado, para que reflita a realidade do 

mercado de telecomunicações. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 

disposto em Edital. Tal item é previsto, conforme Art. 39-A da Resolução n° 

604/2012 da ANATEL. 

 

 

3 – DOS BLOQUEIOS 

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERENCIA 

“7.8. O sistema da Contratada deve possibilitar sem ônus para a Contratante, os bloqueios 

individualizados, por linha de cada perfil de acesso, para os serviços não licitados. Caso haja 

cobranças indevidas por deficiência no sistema de bloqueio, estas deverão ser de 

responsabilidade exclusiva da Contratada. As linhas devem ser disponibilizadas para a 

Contratante, com os bloqueios citados, já ativados” 
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O item acima merece reforma, pois os bloqueios feitos através do sistema de 

gestão online são executados pelo cliente, após a ativação das linhas ou a portabilidade.  

 

Dessa forma, a CLARO não consegue bloquear os serviços, pois a operação desta 

ferramenta é de responsabilidade do cliente, que determina o perfil de cada acesso. 

 

Vale lembrar que o Sistema de Gestão (“Gestor Online”) possibilita ao cliente 

grande capacidade de economicidade.  

 

Tal serviço permite que essa Ilma. Administração efetue a gestão e controle das 

linhas contratadas, com acesso para a configuração e gerenciamento via internet, sem a 

necessidade de quaisquer interações do Gestor do Contrato com a Central de Atendimento 

da Operadora, assim todos os controles são on-line e no portal da internet do sistema. 

 

Através desta ferramenta de gestão, esta Ilma. Administração poderá definir as 

situações no qual é autorizada a utilização do celular, bloqueando as demais.  

 

Assim, com a utilização desta ferramenta de gestão esta Ilma. Administração 

poderá:  

 

- Controlar a utilização de SMS dentro da rede CLARO;  

- Controlar a utilização de dados GPRS/EDGE;  

- Controlar chamadas recebidas a cobrar;  

- Controlar Chamadas DSL1 e DSL2;  

- Controlar chamadas realizadas para números especiais pagos 

(4004,0300,0500)  

- Controlar chamadas de voz e SMS fora da rede CLARO;  

- Acompanhar diariamente o uso dos celulares;  

- Agrupar as linhas em Centros de Custo e Departamentos;  

- Consultar relatórios gerenciais;  

- Definir o perfil de utilização definindo-os com os parâmetros: permanente, 

temporário, acumulado, por tipo, compartilhado ou individual.  
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Desta forma, com a aplicação de perfis nas linhas, esta Ilma. Administração poderá 

definir Períodos, Formatos e Quantidade de uso para os Centros de Custos, 

Departamentos ou Linhas em específico. 

 

Então, com a contratação e aquisição de ‘login’ e ‘senha’ do sistema 

“GestorOnline”, essa Ilma. Administração poderá efetuar posterior configuração dos ‘perfis 

de uso’ adequados à necessidade deste órgão e dos usuários das linhas, compatíveis ao 

Contrato e preços unitários pactuados. 

 

NESSE SENTIDO, FRISAMOS QUE TAL ATIVIDADE É DE ÚNICA E EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO CONTRATO NESTE ÓRGÃO, QUE 

ADMINISTRA EFETIVAMENTE A PECULIARIDADE DOS SERVIÇOS DIRECIONADOS 

AO USO DE CADA USUÁRIO A QUEM SERÁ ENTREGUE O ACESSO MÓVEL. 

 

 Assim, a correta e tempestiva configuração do “Gestor Online” pelo Gestor do 

Contrato às necessidades próprias deste órgão permitirá, dentre outras facilidades, a 

efetiva limitação do uso para cada tipo de serviço, tanto para serviços de ‘Voz’, de ‘Dados’ 

e de ‘Valor Adicionado’ em território Nacional, garantindo o controle e a correta 

gestão/execução efetiva de gastos unitários e globais, todos esses que compõe o processo 

de contratação realizada pela Administração, evitando assim alegações de uso ‘indevido’ 

de serviços porventura ‘não contratados’. 

 

Lembramos, por derradeiro, que os serviços de Telecomunicações são de livre 

escolha dos usuários, conforme a legislação da ANATEL, e a ferramenta “GestorOnline” é 

essencial para o controle do uso pelos administrados desse importante meio de 

comunicação. 

 

Dessa forma, deve-se ficar claro que a utilização do gestor online é exclusiva do 

gestor do contrato, que é responsável pelo seu controle e utilização correta, não cabendo à 

Contratada qualquer responsabilidade pelo uso incorreto ou pela utilização de serviços que 

deveriam estar bloqueados conforme perfil determinado pela Administração, já que, como 

frisado, esse controle cabe ao gestor do contrato, representante da Administração. 
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Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 

em Edital. Lembramos que o item já faz parte de contratos e Editais anteriores. 

 

4 – DO PRAZO PARA ATENDIMENTO DE QUESTÕES SISTÊMICAS (NOVO 

RGQ) 

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERENCIA 

“10. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (ANS)” 

 

Cabe esclarecer que o prazo para atendimento da presente solicitação é incabível, 

tendo em vista que seguimos rigorosamente as SLAs determinadas pela ANATEL - 

Agência Nacional de Telecomunicações que regula e normatiza nosso serviço. Assim, os 

prazos devem ser aqueles determinados pelos regulamentos da ANATEL. 

 

Nesta esteira, determinam as Resoluções n° 477/2007 e 575/2011, senão vejamos: 

 

Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007: 

Art. 15. A prestadora deve receber reclamações, solicitações de serviços e pedidos de 

informação dos Usuários, respondendo ou solucionando as solicitações de serviços e 

os pedidos de informação nos prazos fixados no RGQ-SMP. (Redação dada pela 

Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011) 

 

Art. 94. O Usuário deve encaminhar suas reclamações e comunicar defeitos 

diretamente à prestadora, a quem cabe providenciar o atendimento e a correção do 

problema nos prazos estabelecidos no RGQ-SMP. (Redação dada pela Resolução nº 

575, de 28 de outubro de 2011) 

 

Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011: 

Art. 32. Todas as solicitações de serviços ou pedidos de informação recebidos em 

qualquer Setor de Relacionamento, Setor de Atendimento e/ou Venda e Centros de 

Atendimento da prestadora, e que não possam ser respondidos ou efetivados de 

imediato, devem ser respondidos em até 5 (cinco) dias úteis, em 95% (noventa e 

cinco por cento) dos casos, no mês. 

§ 1º Em nenhum caso, a resposta deve se dar em mais de 10 (dez) dias úteis. 
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Por todo exposto, comprova-se que o SLA exigido neste item não pode ser 

atendido, pois, segundo o novo RGQ (Regulamento sobre Gestão da Qualidade do SMP) a 

ANATEL prevê indicador de Tempo de Resposta ao Usuário (SMP13) de até 5 (cinco) dias.  

 

Desta feita, pugnamos o presente para que seja retificada, de forma que atenda aos 

parâmetros do mercado de telecomunicações. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 
disposto no Edital. Esclarecemos que o Acordo de Níveis de Serviço é prática 
recorrente nos Editais da União (Pregão Eletrônico 42/2014 Ministério de 
Planejamento e Gestão, Pregão eletrônico DRF/CGE/MS n° 05/2013) e até mesmo 
encontrado, em moldes semelhantes, em Edital da própria ANATEL (Pregão 
eletrônico 005/2013-GR02AF/GR02) sendo, portanto, uma ferramenta de 
manutenção de parâmetros de qualidade e métrica para execução contratual 
decorrente das Atas de Registro de Preços. 
 

 

 5 – DOS RELATÓRIOS DE INDISPONIBILIDADE 

 

ANEXO 1 – TERMO DE REFERENCIA 

“13. RELATÓRIOS DE INDISPONIBILIDADE  

13.1 A Contratada deverá fornecer mensalmente relatórios gerenciais com os dados 

referentes às “indisponibilidades das linhas”, devendo conter as seguintes informações:  

- Indicação da linha, no formato AB WXYZ MCDU, onde AB é o DDD da linha, WXYZ é o 

prefixo da linha e MCDU é o restante da designação da linha;  

- Horário de recebimento da chamada pela central de atendimento;  

- Número da identificação da chamada;  

- Nome do responsável, na Contratante, pela abertura da chamada;  

- Nome do representante da Contratada que abriu e encerrou o chamado;  

- Motivo da interrupção dos serviços;  

- Horário de restabelecimento dos serviços;  

- Detalhamento da ocorrência e solução do problema.” 

 

É importante ressaltar que é inviável o atendimento do item acima, uma vez que a 

CLARO não emite este tipo de relatório. 
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Assim, é possível identificar o motivo da indisponibilidade e informar quando o 

mesmo foi superado via e-mail ou telefone.  

 

Ainda, uma vez que o Contratante identifique a data e o horário de alguma 

indisponibilidade, o atendimento da CLARO consegue confirmar se naquela data e horário 

ocorreu alguma problema.  

 

Podemos atender dessa forma? 

 

Era o que cabia esclarecer. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 

disposto no Edital. Esclarecemos que tais relatórios visam demonstrar o nível de 

indisponibilidade das linhas para fins de mensuração da efetividade e qualidade 

dos serviços. Além disso, já foram previstos em editais passados, como o Edital n° 

003A/2012. Então, neste caso, entendemos que poderão ser fornecidos relatórios 

pela Central de atendimento quanto ao registro dos chamados e outro pelo setor de 

rede (ERB) demonstrando a condição e qualidade de uso da cobertura dentro do 

período reclamado. 

 

6 – DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAIOR OU IGUAL A 1 (UM) 

 

“9.3.5. A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) maiores ou 

iguais a um (> = 1), resultantes da aplicação das fórmulas:” 

 

O item em referência estabelece, para fins de habilitação no presente certame, a 

apresentação de índice de capacidade economica-financeira - LG(Liquidez Geral), maior 

que 1,0 (um), apurado após a analise do Balanço da Companhia, no caso da CLARO S/A, 

uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, devidamente publicado para o exercício 

anterior, e válido conforme determina a Lei 6404/76 das Sociedades Anônimas até o 1º. 

Quadrimestre do corrente ano. 
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Ocorre que tomando por base o Balanço e demonstrações financeiras pode-se 

apurar que o índice de Liquidez Geral da CLARO S/A está abaixo do estabelecido no 

instrumento convocatório, o que segundo a regra do mesmo irá gerar a inabilitação desta 

licitante, caso seja mantido este critério. 

 

Destacamos os termos da Lei 8.666/93 para clamar pela aceitação por parte desta 

Administração do que ao final solicitamos, promovendo, assim, a devida ampliação de 

proponentes no certame levado à frente pela Administração: 

 

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-

á a: 

§ 2° 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 § 

1° 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. 

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 

instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 

de obras, serviços e compras.” 

 

A Lei 8.666/93, em seu Art 31, § 3º, “faculta ao Administrador exigir capital mínimo 

ou patrimônio líquido mínimo, que não poderá exceder a 10% do valor estimado da 

contratação, para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado”, dispondo, ainda, conforme § 5º, que “A comprovação de boa situação 

financeira será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no 

edital e devidamente justificados no processo que tenha dado início ao processo licitatório”. 

Assim, considerando que o estabelecimento de índices para aferição da capacidade 

financeira não pode ser dissociado da finalidade prevista pela Lei, qual seja, garantir o 

adimplemento do contrato, solicitamos a V.Sa. a aplicação da alternativa ao que foi 

determinado, prezando pela competitividade do certame.  

 

Veja a deliberação do Tribunal de Contas da União sobre o tema: 
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“De acordo com o art. 31, § 1º, da Lei nº 8.888/1993, 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. 

Assim, os índices exigidos devem ser razoáveis e guardar conformidade com o 

vulto da obra ou serviço licitado”. 

Acórdão 1917/2003 Plenário 

 

“Observe a exigência contida no art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666/93, quanto à 

obrigatoriedade de justificar, no processo licitatório, os índices contábeis e seus 

valores previstos no edital de licitação para qualificação econômico-financeira 

das proponentes”. 

Decisão 1526/2002 Plenário 

 

“Deve-se atentar para as disposições contidas no art. No art. 31, § 2º, da Lei nº 

8.666, de 1993, com alterações, de forma a não exigir simultaneamente, nos 

instrumentos convocatórios de licitações, requisitos de capital social mínimo e 

garantias para a comprovação da qualificação econônico-financeira dos 

licitantes”. 

Decisão 192/1998 Plenário 

 

Portanto deve-se levar em consideração que de acordo com o disposto no item 7.2 

da IN/MARE nº 5, de 1995, as empresas, quando de suas habilitações em licitações 

públicas, que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer um dos 

índices seguintes: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma e 

limites permitidos pela Lei nº 8.666/1993. 

 

A tese lançada vem ganhando fôlego, tal como demonstrado nas palavras de 

Edmur Ferreira de Faria em obra intitulada “Curso de Direito Administrativo Positivo”, a 

saber: 
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“A comprovação da boa saúde financeira da empresa faz-se através de análise do 

balanço, como base em índices contábeis previamente estabelecidos no instrumento 

convocatório. A fixação desses índices requer conhecimento técnico e cuidado. Devem 

ser levados em consideração o valor e a natureza do objeto, o tipo de negócio da 

licitante. A inobservância destes dados pode prejudicar a licitação exigindo-se índices 

inexpressivos e que não oferecem condições para a aferição da boa situação financeira 

da empresa, ou índices elevados que poucas empresas, ou nenhuma, terão condições 

de atender”. (ob. cit., Ed. Del Rey, 4ª ed., BHte., 2.001, p. 311) 

 

Caso seja esse índice mantido, haverá manifesta afronta ao princípio da 

competitividade, já que se estará introduzindo ao certame exigência manifestamente 

excessiva e, como tal, restritiva do universo de competidores. 

 

Em vista das considerações acima aduzidas, é evidente que o item ora questionado 

tem sua plausividade e não traz de forma alguma lesividade, ilegalidade ou dirigismo ao 

certame e ainda, com a exigência da garantia dará a Administração à segurança 

necessária ao contrato. 

 

 Vide sobre o tema os comentários do Professor Toshio Mukai: 

 

“Cabe ali um dos princípios fundamentais da licitação, que é o da oposição ou da 

competitividade, tão essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por obra 

de conluios, faltam a competição (ou oposição) entre os concorrentes, falecerá a 

própria licitação, inexistirá o instituto mesmo.” (Vide MUKAI, Toshio. Estatutos Jurídicos 

de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 19, g.n.) 

 

Na mesma linha se posiciona o Prof. Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários 

à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª edição, Ed. Dialética, onde destaca o 

princípio da competitividade ou oposição, indicando a necessidade de serem as cláusulas 

editalícias singelas e compatíveis com o objeto da licitação, com fincas a se proporcionar a 

disputa entre interessados, visando o atendimento da finalidade primordial de todo 

procedimento licitatório, que é a obtenção da proposta mais vantajosa. 
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O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de resto, consagrou seu entendimento no 

seguinte sentido: 

 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

EDITAL. 

1. As regras do edital de licitação de devem ser interpretadas de modo que, sem 

causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem 

a participação do maior número possível de concorrentes a fim de que seja 

possibilitado se encontrar entre as propostas a mais vantajosa (...). 

4. Segurança concedida.” (Mandado de Segurança n. 5.606/DF, STJ, Rel. Min. José 

Delgado, DJ de 10/08/1998, g.n.) 

 

“A busca da melhor proposta recomenda a admissão do maior número de licitantes. 

Quanto mais propostas houverem, maior será a chance de um bom negócio. Por isto, 

os preceitos do edital não devem funcionar como negaças, para abater 

concorrentes.” (STJ. Mandado de Segurança n. 5.623, DJ de 18/02/1998, p. 02, g.n.) 

 

Ainda o Professor Toshio Mukai leciona, citando o Professor Hely Lopes Meirelles, 

que: 

 

“O inciso I do par. 1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93 veda expressamente a existência de 

qualquer cláusula ou condição que comprometa o caráter competitivo do procedimento 

licitatório (...). A existência de tais exigências contraria o princípio da igualdade a 

que o procedimento licitatório encontra-se vinculado. Nesse sentido é remançosa 

e pacífica a jurisprudência do STF. 

Hely Lopes Meirelles diz que ‘é nulo o edital omisso ou errôneo em pontos 

essenciais, ou que contenha condições discriminatórias ou preferenciais, que 

afastem determinados interesses e favoreçam outros’. (...)” (Licitações, As 

prerrogativas da Administração e os Direitos das Empresas Concorrentes, Rio de 

Janeiro, Forense Universitária, 1994, pp.31 e 33, g.n.) 

 

De fato, o certame destina-se a fazer com que o maior número de interessados se 

habilitem, com o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de serviços, a preços 

mais convenientes ao seu interesse. Para que este princípio seja atendido, a 
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Administração Pública deverá ampliar a disputa, afastando, por conseguinte, qualquer 

cláusula editalícia ou medida em sentido contrário. 

 

No entanto, como visto, a realidade do item ora questionado é sem dúvida alguma 

incompatível com o real sentido da própria Lei 8.666/93, bem como com a finalidade 

intrínseca ao certame, qual seja, a obtenção de proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

 

Devemos salientar que para a participação no presente certame, para o objeto 

licitado, há limitação de empresas, que são devidamente outorgadas para a prestação de 

Serviço Móvel Pessoal pela ANATEL. Se mantida tal condição, a CLARO estará impedida 

de participar pela exigência de apresentação do índice de LG maior que 1,0(um), e outras 

duas operadoras do SMP também, restando apenas a Operadora TNL PCS(Oi) capaz de 

atender tal exigência, o que por si só viola todas as regras licitatórias, viciando o certame, 

pois a competitividade. 

 

Esclarecemos que a Impugnante é empresa idônea e que se mantém na liderança 

no Mercado Nacional e Internacional, possuindo uma base de aproximadamente 50 

milhões de clientes no Brasil e de 150 milhões de clientes pelo mundo através de 

sua controladora, a América Móvel, cumprindo em dia com suas obrigações financeiras 

de forma absoluta. 

 

O Índice adotado não deverá ser a única forma de avaliação da capacidade 

financeira da Cia, uma vez que o Setor de Telecomunicações é muito específico. O 

Patrimônio das empresas de Telecom está objetivamente em seus clientes. A Claro é 

empresa prestadora de serviços por natureza e não tem seu patrimônio imobilizado 

como se deseja espelhar pelo LG, mas sim na geração de caixa que os seus clientes 

permitem.  

 

Além disso, os investimentos em rede são muito altos, para a cobertura 

nacional a que se propõe a empresa, o que demanda um grande fluxo de Capital, 

tornando o Índice de Liquidez da CLARO, menor que o determinado pela 

Administração. Tal fato pode ser comprovado pela mera observação às demais 
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licitantes – editais - dos serviços de telecomunicações de Órgãos Federais, 

Estaduais e Municipais pelo País, que não usam como critério para avaliação 

financeira o índice apontado. 

 

Entendemos que a Administração queira com todo o direito e legalidade se 

precaver de licitantes mal versados exigindo tal condição, mas o caso merece maior 

atenção, pois não se trata aqui de compra de resmas de papel ou mesmo de 

terceirização de mão-de-obra, mas sim de prestação de Serviço Móvel Autorizado – 

SMP, mediante outorga da Anatel, que fiscaliza e controla os serviços de forma 

rígida. 

 

Dessa forma, impõe-se, in casu, como única forma de se resguardar o pleno 

atendimento das diretrizes consignadas na Lei n. 8.666/93 - competitividade e 

vantajosidade - a aceitação de apresentação de GARATIA, na forma da lei, como via 

alternativa para o índice LG, para a comprovação de capacidade de cumprimento 

contratual e SEGURANÇA desejada pela Administração. 

 

Diante do exposto, é medida de maior clareza e limpidez a presente impugnação, 

para que se ratifique o presente item e adéqüe ao mercado de Telecomunicações, pois do 

contrário está cerceando a participação de licitantes idôneas, em detrimento de apenas 

uma que seria a operadora Oi, única capaz de atender a tal exigência no mercado local. 

 

Observe que o fato da operadora Oi ser a única capaz de atender a tal item viola os 

princípios licitatórios, viciando o instrumento convocatório, e lesando o erário, pois 

compromete a competitividade do certame e viola o princípio da Igualdade ou da Isonomia. 

 

O princípio da isonomia ou igualdade deve ser seguido, pois está do art. 5º da CF, 

como direito fundamental e indica que a Administração deve dispensar idêntico tratamento 

a todos os administrados que se encontre na mesma situação jurídica. 

 

Tanto que ao tratar da obrigatoriedade da licitação, a Constituição, de forma 

expressa, assegura no art. 37, XXI, que o procedimento deve assegurar “igualdade de 

condições a todos os concorrentes”. 
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A igualdade na licitação significa que todos os interessados em contratar com a 

Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça 

vantagem não extensiva a outro. O princípio da igualdade está intimamente ligado ao 

princípio da impessoalidade, pois oferecendo igual oportunidade a todos a Administração 

estará oferecendo também tratamento impessoal. 

 

Tais princípios garantem ao administrador e aos administrados que as regras 

traçadas para o procedimento licitatório devem ser fielmente seguidas por todos. Se a 

regra fixada não é respeitada ou encontra-se viciada, o procedimento se torna inválido e 

suscetível de correção na via administrativa ou judicial.  

 

Nesta esteira, se faz necessária, para que não se afronte os princípios e normas 

atinentes à matéria, a correção dos equívocos descritos acima, retificando o presente 

edital, pois flagrantemente encontra-se em desacordo com o mercado de telecomunicação. 

 

Pelo exposto, é medida de justiça e de atendimento aos preceitos legais a reforma 

do edital, que deve buscar clareza e objetividade, permitindo a participação de todos com 

igualdade. 

 

Resposta: Observadas e analisadas 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 

Pública Estadual. Caso a empresa vencedora não tenha índices maiores ou igual a 

1,00, poderá demonstrar capital social ou patrimônio líquido equivalente a no 

mínimo 10% do valor estimado da contratação, ou seja, do valor final após sessão 

de lances. 

 

 

7 – DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 
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“14.3. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.” 

“17. DO REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 Homologado o resultado da licitação, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 

Órgão Gerenciador do Registro de Preços, respeitada a ordem de classificação, convocará 

os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da data do recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de 

publicidade, o compromisso de fornecimento terá efeito nas condições estabelecidas na Ata, 

nos termos do Decreto Nº. 46.311, de 17 de setembro de 2013.” 

 

Observe que o prazo para a assinatura do contrato e da ata de registro de preços é 

bastante diminuto. Assim, sugerimos um prazo mais dilatado.  

 

 Compete esclarecermos que o presente item foge da normalidade e do usual no 

mercado de telecomunicação, pois o mais comum e razoável é um prazo de pelo menos 

10 (dez) dias úteis. 

 

 Sendo assim, prazo tão desproporcional e incomum causa transtorno às 

operadoras, pois logisticamente e administrativamente nem sempre será possível colher a 

assinatura dos signatários das empresas, haja vista, que estes muitas vezes encontram-se 

em Estados diferentes.  

 

 Observe que tão penosa exigência viola o principio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, senão vejamos: 

 

 Segundo a primeira diretriz “a Administração, ao atuar no exercício de discrição, 

terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso 

normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da 

competência exercida 1”. 

 

                                                 
1
 Giovana Harue Jojima Tavarnaro, in “Princípios do Processo Administrativo”, retirado do site 

http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=104&rv=Direito, acessado em 21.09.07. 
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 Já no que tange ao princípio da proporcionalidade, tem-se a premissa de que é 

necessário “coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade entre 

os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou 

abusivas. (...) Visa-se, com isso, a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a 

imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. (grifos nossos) 

 

 Pelo exposto, é medida de razoabilidade e legitimidade que se retifique o presente 

item de forma que atenda aos parâmetros do mercado nacional e o bom senso. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata o 

aumento do prazo para assinatura dos contratos e da ata de Registro de Preços 

para prazo de 10 dias úteis. O edital será retificado. 

 

 8 – DO REAJUSTE DO SMP 

 

“14.14. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da 

apresentação da proposta. Os valores dos preços e tarifas telefônicas, cujos serviços 

correspondentes estejam compreendidos no edital, poderão ser reajustados nos termos da 

Lei Federal nº. 8.666, de 1993, em decorrência de autorização da ANATEL, e mediante 

aplicação do IST (Índice de Serviços de Telecomunicações).” 

 

Faz jus a presente impugnação, para que seja retificado o índice de reajuste do 

SMP, assim esclarecemos: 

 

 Para a prestação do SMP – que é serviço privado de interesse coletivo (definição 

da Lei 9472/91) não temos tarifas (preço público) mas sim preços. O índice de reajuste 

para esses casos será sempre o índice determinado no Plano de Serviço Alternativo de 

Serviços ou Plano Básico, devidamente Homologado para a prestação dos serviços 

aplicados ao cliente.  

 

 Desta forma, existem diversos planos homologados e publicados na Anatel, e esses 

planos informam expressamente o índice de reajustamento, normalmente o IGP-DI. 

Assim, conforme artigo 19, inciso VII, da Lei 9.472/97, que atribui a ANATEL a 
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responsabilidade pela homologação de reajustes de tarifas para os serviços SMP, é 

apresentado um Plano de reajuste pelas empresas operadoras de serviços de 

telecomunicações na modalidade SMP, cabendo ao órgão regulamentador a 

homologação ou não do plano ora apresentado, por este motivo não há data base 

tão pouco autorização e divulgação de índices de reajustamento como ocorre para 

STFC. 

 

 Nesta esteira, para saber qual o índice, basta saber qual o plano básico ou 

alternativo que é utilizado para a contratação, fazendo a busca do tal Plano Homologado 

na Anatel, pelo número e pela área de abrangência (o que o GC deverá fazer). Lembrando 

que nos Planos Homologados temos os valores máximos dos preços a serem cobrados.  

 

 Segue o caminho: 

 

“www.anatel.gov.br -  Espaço Cidadão – Telefonia Móvel – Planos de Serviços – 

Planos Pós-Pagos Alternativos de Serviços – Grupo Claro – Escolha o Estado de 

prestação dos serviços – localize o número do Plano.” 

 

 Importante lembrar que conforme a Lei 9.069 – Lei da criação do Real – que os 

reajustamentos sempre se aplicam no interregno de 12 meses a contar da contratação e 

nunca em prazo inferior. Ou seja: o reajustamento para Governo se dará sempre após a 

consecução de 12 meses de contratação e não após 12 meses da publicação e 

homologação do plano na Anatel ou mesmo da publicação de alguma promoção de valores 

– pratica adotada para outros mercados e de livre arbítrio da operadora. 

 

 Quanto ao reajustamento do STFC e suas modalidades – no nosso caso, das 

tarifas para VC2 e VC3 – quando de subcontratação parcial devidamente autorizada, 

temos que: o STFC é serviço público por sua natureza regulamentar e da Lei 

9.472/91(LGT), assim temos tarifa(preço público) para esses serviços. Pela natureza legal 

da tarifa, a mesma é controlada pelo poder concedente – Anatel e possui data-base para 

reajustamento e se aplica automaticamente em sua data-base, assim que divulgado pela 

Anatel, independente do período da contratação submetido o cliente. O Índice adotado 

pela Anatel para o reajustamento é o determinado nos Contratos de Concessão, ou seja: o 

IST – Índice de serviços de telecomunicações, índice setorial aplicado ao STFC. Assim, 
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quando autorizado pela Anatel, na data-base, os índices e a aplicação do reajuste ocorre 

automaticamente e os valores são publicados na página da Anatel – segue caminho: 

 

 Segue o caminho para a Publicação de reajustamento para STFC da Embratel: 

 

“www.anatel.gov.br -  Espaço Cidadão – Informações Técnicas – Tarifas e Preços – 

Reajuste das Tarifas das Concessionárias – Embratel.” 

 

 Por tudo dito, faz jus a presente impugnação, para que a Administração adéque o 

edital a realidade do mercado de telecomunicações, neste caso do Serviço Móvel Pessoal 

e não do Serviço Fixo Comutado. 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 

em Edital. Salientamos que tal previsão já estava prevista em Editais anteriores, como o 

Edital n° 003A/2012. 

 

 

9 – DA REAPRESENTAÇÃO DAS FATURAS 

 

“18.1.3. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e 

o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 

considerado válido pelo CONTRATANTE.” 

 

Importante salientar que quando da Contestação dos débitos devidamente 

acatados, não se reedita a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações por 

representar problemas com o recolhimento do ICMS.  

 

Assim, acerca do tema, determina a Resolução 477/07 da Anatel – acerca do 

procedimento denominado Contestação de Débitos: 

 

“DAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SMP 

Capítulo I 

Das Regras Aplicáveis a todos os Planos de Serviço 
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Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 20. A prestação do SMP deve ser precedida da adesão, pelo Usuário, a um dos 

Planos de Serviço ofertados pela prestadora. 

Parágrafo único. Os Planos de Serviço somente podem ser ofertados aos Usuários se 

houver garantias de imediata Ativação da Estação Móvel e sua utilização. 

 

Art. 21. Com a adesão ao Plano de Serviço, considera-se firmado o Contrato de 

Prestação do SMP, que tem as seguintes cláusulas obrigatórias: 

I - a descrição do seu objeto; 

II - as multas e outros encargos moratórios aplicáveis ao Usuário; 

III - as sanções por má utilização do serviço e os recursos a que tem direito o Usuário; 

IV - a descrição do sistema de atendimento ao Usuário e o modo de proceder em caso 

de solicitações ou reclamações; 

V - as hipóteses de rescisão do Contrato de Prestação do SMP e de suspensão dos 

serviços a pedido ou por inadimplência do Usuário; 

VI - a descrição do procedimento de contestação de débitos; 

... 

Art. 47. A Prestadora de SMP deve permitir o pagamento parcial do débito, mediante 

contestação. 

... 

Capítulo V 

Da Contestação de Débitos 

Art. 68. O Usuário pode questionar os débitos contra ele lançados mediante 

contestação dirigida à prestadora. 

§1º A contestação de débitos pode ser apresentada pessoalmente pelo Usuário, ou por 

seu representante legal, na forma escrita ou verbal, podendo valer-se de qualquer meio 

de comunicação à distância. 

§2º A contestação feita pelo Usuário deve receber o tratamento previsto no §3º do art. 

15. 

§3º A prestadora deve responder os questionamentos previstos neste artigo no prazo 

de até 30 (trinta) dias contados da contestação. 

§4º A resposta às contestações de débito será feita obrigatoriamente por escrito, a 

menos que o Usuário opte expressamente por outro meio. 

 

Art. 69. Nos Planos Pós-Pagos de Serviço a contestação dos débitos deve ser efetuada 

no prazo de até 90 (noventa) dias contado da data de vencimento da conta impugnada. 
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§1º Formulada a contestação do débito, fica suspensa a fluência dos prazos previstos 

nos incisos I a III do art. 51 até que o Usuário seja notificado da decisão da prestadora. 

§2º Havendo contestação de apenas parte do débito, a suspensão dos prazos prevista 

no parágrafo anterior só ocorre se o Usuário efetuar o pagamento da parte 

incontroversa. 

 

Art. 70. Nos Planos Pré-Pago de Serviço, a contestação dos débitos, deve ser efetuada 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do relatório detalhado de 

serviços, previsto no art. 7º. 

 

Art. 71. A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer em até 30 dias 

após a contestação da cobrança indevida: 

I – para Plano Pós-pago de Serviço, na próxima fatura ou por outro meio escolhido pelo 

Usuário; 

II – para Plano Pré-pago de Serviço, por meio de créditos com validade mínima de 30 

dias ou por outro meio escolhido pelo Usuário. 

 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 9º, os valores cobrados 

indevidamente devem ser devolvidos em valor igual ao dobro do que foi pago em 

excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais.” 

 

Diante do exposto, deve o Edital ser devidamente adequado à realidade do setor de 

Telefonia e às suas regulamentações, por ser medida de coerência e legalidade.  

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a solicitação. O 

item 18.1.3 será retificado para fins de adequação à Resolução 477/07 da ANATEL. 

 

10 – DO NOVO DECRETO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 

Inicialmente, verifica-se que o presente Edital é omisso quanto à submissão do 

procedimento ao Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, referente à Registro de 

Preços, senão vejamos: 

 

Decreto nº 7.892/2013 

http://www.claro.com.br/


CLARO S.A.  
Rua Flórida, 1.970 
Cidade Monções – CEP: 04.665-001 
São Paulo, SP – Brasil  
CNPJ: 40.432.544/0001-47 
Inscrição Estadual: 114.814.878.119 
Inscrição Municipal: 2.498.616-0 

www.claro.com.br 

 

  25 

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas pelo 

Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, 

obedecerão ao disposto neste Decreto. 

 

Art. 29.  Ficam revogados: 

I - o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001; e 

II - o Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002.  

 

Lei 8.666/1993 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

 

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da 

Administração, na imprensa oficial. 

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

 

I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 

 

§ 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro preferência em igualdade de condições. 

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, 

deverá ser informatizado. 

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral 

em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.” 

 

Importante ainda acrescentar o contido no artigo 11 da Lei nº 10.520/02: 
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 “Art. 11 – As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de 

registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão 

adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.” 

 

Desse modo, o Decreto nº 7.892/2013, estabeleceu novas regras do registro de 

preços, conforme determinação do art. 15 da Lei 8.666/93 e artigo 11 da Lei 10.520/02. 

Assim, um registro de preços deve apresentar a Minuta da Ata de Registro de Preços e o 

fornecimento de alguns novos quesitos que são próprios do Registro através do Decreto 

atual, em especial aos que pontuamos abaixo: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo 

participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta 

norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

 

DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 4º Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser 

operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais - SIASG, 

que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais - SISG, para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a 

realização dos atos previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º e dos atos previstos 

no inciso II e caput do art. 6º. 

§ 1º A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada nos casos 

de sua inviabilidade, de forma justificada. 

§ 2º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editará norma complementar 

para regulamentar o disposto neste artigo. 

 

 

Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I - registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo 

federal; 

 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
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Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de 

concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na 

modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de 

ampla pesquisa de mercado.  

§ 1º O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente adotado, a critério 

do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do 

órgão ou entidade. 

§ 2
o
 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil. 

 

Art. 8º O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando 

técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a 

quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. 

§ 1º No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de medida adotada 

para aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda específica de 

cada órgão ou entidade participante do certame. 

§ 2º Na situação prevista no § 1º, deverá ser evitada a contratação, em um mesmo 

órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, 

em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio 

da padronização. 

 

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº 

8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: 

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do 

bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente 

adotadas; 

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos 

participantes; 

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, 

observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir 

adesões; 

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de 

serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, 
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materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, 

disciplina e controles a serem adotados; 

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12; 

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço; 

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível; 

IX - penalidades por descumprimento das condições; 

X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e 

XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade. 

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela 

oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que 

tecnicamente justificado. 

§ 2º Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais 

diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por 

região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por região. 

§ 3º A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será considerada para fins 

de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante. 

 

Art. 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não 

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, 

as seguintes condições: 

I - será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens 

ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame; 

II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 

Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 

registro de preços; e 

III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. 

§ 1º O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de 

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos 

arts. 20 e 21. 

§ 2º Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
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I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 

competitiva; e 

II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou 

serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado. 

§ 3º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do § 2º, serão 

classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 

competitiva. 

 

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 

meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será 

definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 

alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 

prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador.  

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 

da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
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instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das 

adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem.  

§ 5
o
 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, 

não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 

vigência da ata.  

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata 

de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a 

ata de registro de preços da Administração Pública Federal.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 24. As atas de registro de preços vigentes, decorrentes de certames realizados sob 

a vigência do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, poderão ser utilizadas 

pelos órgãos gerenciadores e participantes, até o término de sua vigência. 

 

Deste feita, pugnamos pela retificação do Edital e seus anexos nos preceitos que 

contrariarem o novo Decreto 7.892/2013, sob pena de o presente restar anulado, por 

ferimento aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Resposta: Improcedente. O Edital está de acordo com o Decreto 46.311, de 16 de 

setembro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços disciplinado no art. 

15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências, para 

administração direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, 

http://www.claro.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3931htm.htm
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sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pelo Estado, no âmbito do Poder Executivo de Minas Gerais. 

 

 

III. DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, vem a CLARO solicitar a suspensão do presente Pregão, 

para que sejam os itens ora impugnados adequados à normativa vigente acerca do serviço 

de telecomunicações (Resolução ANATEL n. 477/2007, Lei n. 9472/97, Portaria n. 

1960/96) e à Lei n. 8.666/93, de forma a assegurar o direito público subjetivo desta 

Impugnante e demais operadoras de participar de certame elaborado em conformidade 

com as diretrizes dos diplomas legais acima indicados. 

 

Caso contrário requer à impugnante que seja acolhida as razões da presente 

impugnação, para que esta douta autoridade proceda à anulação do certame em 

referência, nos termos do artigo 49 da Lei n. 8.666/93. 

 

Belo Horizonte/MG, 16 de junho de 2014. 

 

______________________________ 

CLARO S.A. 

CI: 

CPF: 

______________________________ 

CLARO S.A. 

CI: 

CPF: 
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Referência: Resposta ao pedido de impugnação impetrado pela Empresa CLARO 

S/A ao Edital de Registro de Preços 56/2014. 

 

Em retorno às colocações realizadas por esta empresa, a Administração 

Pública Estadual se manifesta nas respostas escritas logo após cada 

questionamento, esclarecimentos solicitados, conforme exposto no corpo do texto 

acima: 

É importante salientar que o Edital n° 56/2014 foi objeto de ampla discussão 

junto às empresas de telefonia, por meio de 2 rodadas de consulta pública 

formalizadas por e-mail e partes integrantes do referido processo licitatório. 

Outro ponto a se destacar é que o presente Edital repete dispositivos que 

foram previstos em editais anteriores, dos anos de 2008, 2011 e 2012. Editais 

estes que garantiram a isonomia e livre competição entre os proponentes à época 

e que baliza a atual prestação de serviços ao Estado. 

O Edital será retificado e nova publicação será efetivada com vias à maior 

participação e clareza das regras do negócio. Nova data será determinada para a 

licitação.  

(Respondido em 24/06/2014 às 09:35) 
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