
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 

E GESTÃO DE MINAS GERAIS  

 

 

Ref: Pregão Eletrônico n.º 56/2014  

 

Oi Móvel S.A., sociedade anônima, com sede no Setor Comercial Norte, quadra 03, Bloco A, 

Ed. Estação Telefônica – Térreo – Parte 2, Brasília, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.423.963/0001-11, doravante denominada “Oi”, por seus representantes legais, com fulcro 

no art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005, apresentar Impugnação aos termos do Edital em 

referência, pelas razões a seguir expostas: 

Razões de Impugnação 

 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais instaurou procedimento 

licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, sob o n.º 56/2014 visando a “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.” 

Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra as quais 

se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas para participar de 

forma competitiva do certame. 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é 

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe seja 

necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da 

máxima competitividade possível entre os interessados.  



 

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e a 

melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, motivo pelo 

qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por meio da presente 

manifestação.  

 

ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS 

 

1.  EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO  

Os itens 6.2 e 9.4.1 do Edital exige, a título de comprovação da qualificação técnica, a 

apresentação do Contrato de Concessão, Permissão ou Termo de Autorização e as alterações 

subseqüentes, subscritos pela Anatel para prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP. 

Porém, a apresentação dos Extratos dos Contratos de Concessão e Termos de Autorização 

celebrados com a Anatel devidamente publicados no Diário Oficial da União são documentos 

hábeis para comprovar referida exigência editalícia.  

Ademais, deve-se levar em consideração que a íntegra desses documentos está disponível na 

página oficial da Anatel na rede mundial de computadores.  

Tal solicitação tem o intuito de dar celeridade ao processo licitatório, em função da diminuição 

significativa de documentos, bem como economicidade para as licitantes, tendo em vista o 

elevado número de páginas desses documentos e o alto custo das autenticações. 

Vale destacar, ainda, que é dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, 

exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente 

aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeiro dos 

licitantes, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
[1]

. A apresentação dos 

extratos devidamente publicados comprovam a qualificação técnica da participante. 

Ante o exposto, requer a adequação da exigência prevista nos itens 6.2 e 9.4.1  do Edital, para 

que as licitantes possam apresentar os extratos do Contrato de Concessão ou do Termo de 

                                                 
[1] “Art. 37 (...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (...)” (grifamos) 
 



 

Autorização, ambos outorgados pela ANATEL, os quais são devidamente publicados no Diário 

Oficial da União. 

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

solicitação. O edital será retificado com a permissão de apresentação dos extratos do 

Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização, ambos outorgados pela 

ANATEL, os quais são devidamente publicados no Diário Oficial da União. 

 

2. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ALTERNATIVIDADE ESTATUÍDA NOS INCISOS II E III DO ART. 

29 DA LEI DE LICITAÇÕES 

 
 

O item 9.2.3 do Edital não prevê a possibilidade da prova da regularidade fiscal das Fazendas 

Estadual e Municipal ser com relação ao domicílio ou sede da licitante. 

 
Ocorre que a referida disposição colide frontalmente com o disposto no artigo 29 da Lei n.º 

8.666/93. In verbis: 

  
 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, 
consistirá em: 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;  
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei;  
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 8.6.94)” . 

O dispositivo legal é claro ao determinar que os documentos de habilitação devem ser 

apresentados em relação ao domicílio ou sede da licitante, portanto há uma alternatividade 

entre um ou outro, podendo a licitante apresentar documentação da sua filial ou da matriz. 

Quando o edital estabelece a obrigatoriedade da apresentação de documentação da matriz e 

da filial há expressa colisão com o disposto no artigo 29, incisos II e III da Lei n.º 8.666/93. 

Dessa forma, quando o edital estabelece a obrigatoriedade da apresentação de documentação 

da matriz e da filial, para comprovação de regularidade fiscal, há incontestável colisão com o 

disposto no artigo 29, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. 
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Vale salientar que o Tribunal de Contas da União, em decisão de seu Plenário (Acórdão n. 

3.056/2008), já se posicionou no sentido de que, do ponto de vista tributário, existe diferença 

entre matriz e filial, mas a verificação da regularidade fiscal, para fins licitatórios, fica 

adstrita ao CNPJ do estabelecimento que participa do certame. Um trecho da decisão 

afirma: 

“[...] 

9. Conceitua-se matriz aquele estabelecimento chamado sede ou principal 

que tem a primazia na direção e ao qual estão subordinados todos os 

demais, chamados de filiais, sucursais ou agências. 

10. Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a 

direção principal, contudo, sem alçada de poder deliberativo e/ou executivo. 

A filial pratica atos que tem validade no campo jurídico e obrigam a 

organização como um todo, porque este estabelecimento possui poder de 

representação ou mandato da matriz; por esta razão, a filial deve adotar a 

mesma firma ou denominação do estabelecimento principal. Sua criação e 

extinção somente são realizadas e efetivadas através de alteração 

contratual ou estatutária, registradas no órgão competente. 

11. Deste modo, matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz 

e filial representam estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma 

pessoa jurídica, fato corroborado, inclusive, pelo art. 10, § 1º, da Instrução 

Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007, in verbis: [...] 

12. Conclui-se que o CNPJ específico para a filial decorre somente da 

obrigatoriedade da citada Instrução Normativa, que impõe à todas as 

empresas a inscrição do CNPJ de seus estabelecimentos. O número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ é composto de oito 

algarismos, separado por uma barra do número de ordem do 

estabelecimento e, por fim, após o hífen, dois dígitos de controle. Desta 

maneira, o número do CNPJ da matriz e da filial são iguais até a barra 

separadora. Em seguida, faz-se a diferenciação entre os estabelecimentos: 

/0001 é sempre para a matriz; /0002 para a primeira filial; /0003 para a 

segunda filial e assim por diante. Os demais dígitos são os chamados de 

dígitos verificadores, específico para cada estabelecimento. 

13. A diferença entre matriz e filial ganha importância quando se refere 

ao regime tributário, tendo em vista que uma goza de autonomia em 

relação à outra. Assim sendo, é que se expede uma certidão negativa 



 

ou positiva para a matriz e outra para a filial. Nesse sentido, a título de 

exemplo, a matriz pode apresentar débito e a filial não, e vice-versa. Deste 

modo, para fins licitatórios, os documentos de habilitação de licitante devem 

ser apresentados em nome da matriz ou da filial, não sendo permitido 

apresentar parte em nome da matriz e parte em nome da filial.  

14. Acrescente-se que, se a matriz participa da licitação, todos os 

documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu 

nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que 

participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal 

devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu próprio 

CNPJ.” 

Conclui-se, assim, que, embora a diferenciação assuma relevância para fins tributários, matriz 

e filial, comercialmente, não são pessoas jurídicas distintas. A matriz e filial representam 

estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica.  

Por isso, não há problema em a matriz ter sido habilitada e a filial entregar os produtos/serviços 

contratados. Neste sentido, tanto a matriz quanto a filial podem participar de licitação e uma ou 

outra pode realizar o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. 

Sobre o tema de normas gerais de licitação e contratação, Marçal Justen Filho1 leciona que os 

“requisitos de participação em licitação” encontram-se dentro do núcleo de certeza positiva do 

que seja norma geral, cuja disciplina é imposto à União e de observância obrigatória por todos 

os entes. 

Sobre a exigência de apresentação de documentos diversos dos previstos no art. 29, da Lei n. 

8.666/93, o TCU também já teve oportunidade de determinar que o órgão público licitante 

“abstenha-se de exigir, como condic                                     documentação de 

regularidade fiscal além daquela estabelecida pelo art. 29 da Lei n. 8.666/1993, [...]” 

(Decisão n. 792/2002, Plenário). 

De maneira mais ampla, referindo-se não só aos documentos de regularidade fiscal, o TCU 

também se manifestou: “A Constitui  o  edera , no inciso     do art. 37, dis  e  ue o 

 rocesso de  icita  o   b ica somente  ermitir  as e ig ncias de  ua ifica  o técnica e 

econ mica indis ens veis   garantia do cum rimento das obriga  es.  este sentido, o art.  7 

da Lei n. 8.666/1993, determina  ue,  ara fins de  abi ita  o, e igir-se-  dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 

                                                 
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13

a
 Edição. São 

Paulo: Dialética, 2009, p. 16. 



 

qualificação econo  mico-financeira, a regularidade fiscal e a prova de cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituic   o  edera .  esta forma,                      

                                                                                  

regularidade nas respectivas situações” (Ac rd o n.  .7       ,   en rio). 

Dessa forma, a Oi requer a adequação do item 9.2.3 do Edital para que seja obedecida a 

alternatividade prevista no artigo 29 da Lei n.º 8.666/93. 

Resposta: Improcedente. As comprovações de Regularidade Fiscal perante às 

fazendas federal, estadual, municipal serão relativas ao local onde está instalada a 

licitante. Além disso, a licitante também deverá apresentar a prova de sua 

regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais. As exigências estão de 

acordo com os dispositivos do Decreto Estadual n° 45.902/2012. Caso a licitante seja 

uma filial, todos os documentos deverão ser em seu CNPJ, exceto os documentos que 

só são emitidos em CNPJ da matriz. 

3. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO APLICÁVEL ÀS 

CONTRATAÇÕES EMPREENDIDAS PELO PODER PÚBLICO 

O item 9.2.6 do Edital exige, a título de habilitação, a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.  

Todavia, a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas 

também possibilita o titular a participar de licitações, conforme a seguir restará demonstrado. 

A recente inovação legislativa veiculada pela Lei n.º 12.440/2011 institui a chamada Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas e altera a Lei n.º 8.666/1993 para exigir a regularidade 

trabalhista como requisito de habilitação no certame licitatório. 

Assim, o inciso IV do art. 27, bem como o inciso V do art. 29 da Lei n.º 8.666/93 passaram a ter 

a seguinte redação, respectivamente: 

“Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

(...) 

IV – regu aridade fisca  e traba  ista;” 

“Art.   .  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em 



 

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.”      

Com efeito, a Lei n.º 12.440/2011 criou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

Para sua expedição organizou-se o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, 

centralizado no Tribunal Superior do Trabalho, a partir de informações remetidas por todos os 

Tribunais Regionais do Trabalho do país. Deste Banco constam as pessoas físicas e jurídicas 

que são devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva. 

As dívidas registradas no BNDT incluem as obrigações trabalhistas, de fazer ou de pagar, 

impostas por sentença, os acordos trabalhistas homologados pelo juiz e não cumpridos, os 

acordos realizados perante as Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9958/2000) e não 

cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho (Lei 

nº 9958/2000) e não cumpridos, as custas processuais, emolumentos, multas, honorários de 

perito e demais despesas oriundas dos processos trabalhistas e não adimplidas. 

Nesse sentido, cumpre trazer à colação o § 2º do art. 642-A da CLT, incluído pela Lei n.º 

12.440/2011: 

“Art. 64 -A.  É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência 

de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.440, de 2011) 

(...) 

§ 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. ( nc uído  e a Lei nº   .44 , de     )” (grifo nosso) 

Nesse diapasão, a exemplo do que ocorre no art. 206 do Código Tributário Nacional com as 

certidões positivas com efeitos de negativas fiscais, também previu o legislador esta 

possibilidade para o sistema trabalhista. Com isso, garantiu-se que um maior número de 

empresas pudessem estar regularizadas perante a Justiça Trabalhista.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


 

Não obstante, vê-se que a disposição do Edital fere não somente o texto legal mencionado, 

mas também o sentido intrínseco do dispositivo, ao não prever a possibilidade de regularização 

jurídica por parte das empresas licitantes por meio da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa. Tal determinação editalícia fere o caráter competitivo do certame no momento em 

que pode gerar a diminuição da participação de mais empresas na competição.  

Ante o exposto, requer a adequação do item 9.2.6 do Edital, para que permita a comprovação 

da regularidade trabalhista alternativamente por meio da apresentação de Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do § 2º do Art. 642-A da CLT. 

 
Resposta: Procedente. Observadas e analisadas as colocações, a Administração 

altera  o item 9.2.8 para “A com rova  o da regu aridade fisca  e traba  ista dever  ser 

efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, 

ou  ositivas com efeitos de negativas”. 

 

4. DA EXIGÊNCIA DE ÍNDICES 

Os itens 9.3.5 e 9.3.6 do Edital determinam como condição de habilitação a comprovação da 

capacidade econômico-financeira por via da apresentação de Índice de So v ncia Gera  ≥  , 

bem como a comprovação, através de balanço patrimonial que comprove possuir patrimônio 

líquido equivalente a 5% (cinco por cento). 

Não obstante, verifica-se que a exigência insculpida no item em comento afronta 

flagrantemente o artigo 31, § 2º, da Lei 8.666/93, que dispõe sobre a alternatividade para 

cumprimento de tal exigência de qualificação econômica, ‘in verbis’: 

“art. 3 . A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 

limitar-se-á: 

(...) 

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 

obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da 

licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou 

garantias previstas no §1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômica-financeira dos licitantes e para 

efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado.” (grifos nossos) 

Com relação à alternatividade da exigência prevista no § 2º, o TCU assim se manifesta: 



 

“De fato, compulsando o § 2º do artigo 31 da Lei 8.666/93, verifica-se que 

o dispositivo faz referência a capital mínimo ou patrimônio líquido 

mínimo. A exigência de capital social integralizado extrapola o previsto na 

Lei, conforme já assentado em deliberações desta Corte, a exemplo dos 

Acórdãos 1871/2005, 170/2007 e 113/2009, todos do Plenário.” (grifo 

nosso) (Acórdão 1533/2011 - Plenário) 

É certo que a exigência do § 2º do artigo 37 da Lei de Licitações tem por finalidade impedir o 

possível fracasso da contratação da licitante vencedora do certame. No entanto, a previsão de 

alternatividade de comprovação da capacidade econômico-financeira se dá no sentido de que 

não tornar tal exigência um fator de impedimento de participação na licitação. Ademais, 

observa-se ainda que tais índices não são os únicos elementos capazes de averiguar a 

qualificação econômico-financeira das empresas interessadas em acorrer ao certame. 

Nesse sentido, o item 7.2 da IN/MARE n.º 5/1995, prevê que 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 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. 

Dessa forma, a Contratada não pretende furtar-se da obrigação de comprovação da 

capacidade econômico-financeira para participação da licitação. O que se almeja aqui é que tal 

exigência seja feita de acordo com os limites estritamente legais. Frise-se que a forma como tal 

exigência é feita no Edital é desproporcional e incompatível com a realidade do setor de 

telecomunicações  

Assim, o percentual do índice para aferição da situação financeira das empresas deverá 

necessariamente ajustar-se a essa realidade, pois não resta a menor dúvida de que a atual 

exigência não é razoável e não corresponde à realidade de praticamente todas as licitações 

compatíveis com a ora impugnada, afinal pretende que as licitantes tenham um grau de 

Solvência Geral (SG) superior à realidade do mercado dos dias de hoje. 

Ademais, o índice em questão não teria o condão de ser determinante na consecução do 

objeto contratado, ora vê-se que não existe relação entre a capacidade, eficiência e qualidade 

da empresa em realizar os serviços definidos. Com isso, fortifica-se o argumento de que a sua 

exigência é desnecessária e desproporcional. 



 

Noutro giro, verifica-se que, por se impossibilitar a alternatividade na comprovação da 

capacidade econômico-financeira torna o procedimento licitatório desnecessariamente mais 

formalista, fato que não se coaduna com a celeridade do Pregão. Ademais, o próprio inciso XXI 

do artigo 37 da CF/88 determina que somente devem ser to eradas “exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a atuação da Administração na fase de habilitação deve ser 

pautada de forma a não incorrer em rigorismos inúteis e excessivos, que apenas afastam os 

participantes e restringem a competição do certame, gerando e última análise prejuízos à oferta 

do melhor preço para a Administração.  

De todo o exposto, requer a adequação dos itens 9.3.5 e 9.3.6 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 líquido mínimo não superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, nos termos do artigo 31, § 2°, da Lei 8666/93 e ao item 7.2 da IN/MARE n.º 

5/1995. 

 

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. 

 

5. DA EXIGÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE 

O item 14.12 do Edital estabelece que, após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, a 

Contratante poderá solicitar a Contratada a troca de aparelhos móveis.    

Inicialmente é necessária a análise do art. 69 da Lei n.º 8.666/93: 

“Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais em regados.” 

Não obstante o que consta no artigo em comento, os defeitos serão corrigidos pela Contratada 

até o limite de sua responsabilidade, conforme entendimento de Marçal Justen Filho: 



 

“A urada a e ist ncia de defeito, o  articu ar tem o dever de e imin -lo, às 

próprias expensas. É óbvio que esse dever inexistirá quando o defeito não 

for impugnável quando o defeito não for imputável ao particular. Assim, se o 

particular não cumpriu estritamente as determinações contratuais ou 

regulamentares, a ocorrência de defeito não será de sua responsabilidade. 

Se a especificação do material defeituoso foi efetivada pela Administração, 

nenhuma responsabilidade cabe ao  articu ar.”2 

Dessa forma, a obrigação de substituição de aparelhos apenas é prevista legalmente quando 

houver defeitos, nesse sentido o artigo 69 da Lei de Licitações. Assim, não há que se falar em 

troca de aparelhos por mera prorrogação contratual, nem tampouco quando houver defeitos 

ocasionados por mau uso do usuário e comprovado mediante laudo técnico emitido pela 

assistência técnica do fabricante dos aparelhos. Nessa hipótese, fica a Contratante obrigada a 

arcar com os custos de substituição. 

Frise-se, por oportuno, que o regime jurídico do fornecimento dos aparelhos da presente 

licitação é o comodato. Nesse sentido, é responsabilidade do Comodatário arcar com a 

conservação e ressarcimento no caso de danos, nos termos dos arts. 582 e seguintes do 

Código Civil, in verbis: 

“Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria 

fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o 

contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e 

danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, 

pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.  

Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do 

comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do 

comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a 

caso fortuito, ou força maior.  

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as 

despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.  

Art. 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de 

uma coisa, ficar o so idariamente res ons veis  ara com o comodante.” 

(grifo nosso) 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2010, p. 814. 



 

Observa-se, dessa forma, que o comodatário tem o dever de zelar pelo objeto cedido, não 

podendo, por vedação expressa do art. 584 do Código Civil, repassar ao Comodatário (ora 

Contratada) os custos referentes à preservação da coisa empresada. 

Ademais, cumpre ressaltar que as operadoras de telefonia não são as fabricantes dos 

aparelhos, não se responsabilizando assim diretamente pela assistência técnica destes. Por 

essa razão, os serviços de reparo não são gratuitos, sendo os custos de tal repassados da 

fabricante para a empresa de telefonia. Não obstante, mesmo na hipótese de ser a fabricante, 

não se poderia admitir que os custos fossem suportados apenas pela Contratada, haja vista 

seu caráter oneroso. A menos que os defeitos sejam comprovadamente causados por erro de 

fabricação e não pelo mau uso, a Contratante deverá arcar com tais custos sob pena de 

locupletamento sem causa. 

Insta destacar que tal obrigação em comento fere o princípio da legalidade e põe em risco não 

apenas a ordem jurídica, mas também o próprio equilíbrio econômico financeiro do contrato. Se 

o contrato administrativo já é eminentemente vertical, não se pode admitir a inclusão de 

cláusulas flagrantemente exorbitantes, salvo os casos em que a lei assim dispõe. Nesse 

sentido, em atenção estrita ao regime legal, só são negociáveis os itens de caráter horizontal, 

atendo-se às regras contratuais privadas.  

Com esse panorama, vê-se pela fundamentação doutrinária e legal trazida à baila que se trata 

de obrigação abusiva e desigual, beneficiando a Administração Pública (que já se encontra 

naturalmente em papel de preponderância sobre o setor privado) em aspecto que foge às 

obrigações eminentemente legais e impõe à Contratada mais um gravame. Por fim, pode-se 

dizer que tal fenômeno gera invariavelmente o aumento dos preços oferecidos à 

Administração, não atendendo ao sentido primeiro desta licitação que é a busca do menor 

preço. 

Requer, portanto, a adequação do item 14.12 do Edital, para que a Contratada somente seja 

obrigada a arcar com os custos referentes aos vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução do contrato. Assim, os defeitos ocasionados nos equipamentos por comprovado mau 

uso da Contratante, como o furto e roubo, serão de sua responsabilidade.  

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. 

 



 

6. REAJUSTE DOS PREÇOS E DAS TARIFAS 

Tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal determina a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com a Administração Pública, a Lei n.º 

8.666/93 disponibilizou instrumentos aptos a recompor o eventual desequilíbrio entre as 

vantagens e os encargos originalmente pactuados.  

Assim, para a recomposição da equação econômico-financeira, surgiram diversas figuras, 

dentre elas o reajuste.  

O reajuste nada mais é do que a indexação do valor da remuneração devida ao particular a um 

índice de variação de custos. É alteração dos preços para compensar (exclusivamente) os 

efeitos das variações inflacionárias, mantendo o valor da moeda, sem o que haveria 

desequilíbrio econômico, com prejuízo de uma das partes. 

A Lei n.º 8.666/93, em seu inciso XI do art. 40, determina a obrigatoriedade do Edital conter, 

dentre outros, “o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para 

apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do 

adim  emento de cada  arce a”.  

Da mesma forma, o inciso III do art. 55 da referida Lei elenca como cláusula necessária em 

todo contrato a  ue estabe e a “o  re o e as condi  es de  agamento, os critérios, data-base 

e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a 

data do adimplemento das obrigações e a do efetivo  agamento”. 

É obrigatória, portanto, a inclusão de cláusula de reajuste, não sendo uma mera faculdade da 

Administração. 

Para Marçal Justen Filho: 

“O reajuste de  re os se configura, ent o, como uma so u  o destinada a 

assegurar não apenas os interesses das licitantes, mas também da própria 

Administração. A ausência de reajuste acarretaria ou propostas destituídas 

de consistência ou a inclusão de custos financeiros nas propostas – o que 

produziria ou a seleção de proposta inexeqüível ou a distorção da 

com eti  o.”
3
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A presente licitação tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações, os quais 

são regidos pela Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). 

Assim, as operadoras de serviços telefônicos submetem-se às disposições editadas pela 

ANATEL, a qual determina, no inciso VII do art. 19 da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de 

Te ecomunica  es),  ue com ete   Ag ncia “controlar, acompanhar e proceder à revisão de 

tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas condições previstas 

nesta Lei, bem como homologar reajustes.” 

Os serviços telefônicos podem ser remunerados por meio da cobrança de tarifas ou de preços. 

A remuneração acontecerá pela cobrança de tarifas quando o serviço telefônico for prestado 

em regime público, por meio de Concessão. Por sua vez, a cobrança pelos serviços de 

telecomunicações prestados em regime privado acontecerá por meio de preços.  

Ressalte-se que apenas o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC poderá ser prestado em 

regime público, por meio de Concessão do Poder Concedente. Assim, as concessionárias são 

remuneradas pela cobrança de tarifas, conforme acima explicado. 

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

do Serviço Telefônico Fixo Comutado, assim determina: 

“Art. 4 . Visando a preservação da justa equivalência entre a prestação 

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

serviço ou PUC podem ser reajustados ou revisados.  

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

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

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

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

de reajuste, observadas as disposições dos contratos de concessão ou 

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

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

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

referido contrato. 

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

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

recompor a equação econômico-financeira inicialmente estabelecida. 



 

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

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

decorridos 12 (doze) meses da Contratação. 

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

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

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

Índice de Serviço de Telecomunicações - IST. 

Ante o exposto, requer a adequação do item 14.14 do Edital e da Cláusula Sexta da Minuta do 

Contrato 43.1 do Edita, de modo que o reajuste das tarifas do STFC e dos preços do SMP seja 

realizado da seguinte forma: 

Para STFC: 

"As tarifas serão reajustadas conforme homologação do Poder Concedente, 

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

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

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

Para o SMP: 

 

“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 até esta data, devendo ser 

utilizado como índice de reajuste o IGP-DI”. 

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. 

7. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O item 15.1.2 do Edital determina que: 

“Poderão se subcontratados serviços necessários para encaminhar ou 

receber serviços de Longa Distância (STFC) em aparelhos de telefonia 

móvel.” 



 

Nesse sentido, cumpre trazer à colação a redação do artigo 72 da Lei n.º 8.666/93:  

“Art. 7 . O contratado, na e ecu  o do contrato, sem  rejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 

serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 

Administra  o.” (grifo nosso) 

Ora, além da Lei prever que a Administração permita ao ente privado, que queira contratar 

consigo, subcontratar apenas partes dos serviços, tem-se que essas fases ou etapas devem se 

remeter à atividade meio do serviço licitado, sendo vedada a subcontratação do serviço 

todo ou a atividade fim que a Administração está a licitar, tendo em vista a análise dos 

critérios de habilitação para que a Administração contrate um ente privado realmente idôneo.  

Nesse sentido é a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO acerca da subcontratação: 

“A  i  tese torna-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado 

comporta uma execução complexa, em que algumas fases, etapas ou 

aspectos apresentam grande simplicidade e possam ser 

desempenhados por terceiros sem que isso acarrete prejuízo. A 

evolução dos princípios organizacionais produziu o fenômeno denominado 

de ‘terceiriza  o’,  ue deriva dos  rincí ios da es ecia iza  o e da 

concentração das atividades. Em vez de desempenhar integralmente 

todos os ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se 

especialistas em certos setores.”. [Coment rios   Lei de Licita  es e 

Contratos Administrativos, Dialética, 12ª edição, p.757] (grifamos) 

Assim, está ratificada a impossibilidade da subcontratação, pela Contratada, de serviço ou 

atividade fim. 

Neste diapasão, cumpre colacionar jurisprudência do TCU com o mesmo entendimento: 

“É i ega  e inconstituciona  a sub-rogação da figura da contratada ou a 

divisão das responsabilidades por elas assumidas, ainda que de forma 

solidária, por contrariar os princípios constitucionais da moralidade e da 

efici ncia.” (Ac rd o nº 3.475    6,  ª C., re . Min. Marcos Bem uerer) 

“(...) firmar o entendimento de  ue, em contratos administrativos, é i ega  e 

inconstitucional a sub-rogação da figura da contratada ou a divisão das 

responsabilidades por elas assumidas, ainda que de forma solidária, por 



 

contrariar os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, 

caput, da Constituição Federal), o princípio da supremacia do interesse 

público, o dever geral de licitar (art. 37, XXI, da Constituição) e os arts. 2º, 

7  e 7 , inciso V , da Lei  .666  6.” (Ac rd o nº        3,   en rio, re . 

Min. Augusto Sherman Cavalcanti) 

Ressalte-se que a subcontratação, nesse caso, é ilegal, pois (i) se trata de subcontratação de 

atividade fim (objeto do contrato) e (ii) por se tratar de serviço regulado, a apresentação de 

proposta prescinde que o proponente possua autorização para tal e se habilitem no 

procedimento licitatório. 

Assim, deve-se solicitar a alteração do item 15.1.2 do Edital, para que fique expressa a 

vedação à subcontratação total ou parcial de serviços telefônicos, nos termos do art. 72 da Lei 

n.º 8.666/93. 

Resposta: No intuito de ampliar a competitividade, a Administração mantém o 

disposto em Edital. Salientamos que tal subcontratação é parcial e possui suas regras 

descritas em Edital. 

8. APLICAÇÃO DE MULTAS ABUSIVAS 

O item 19.1.2.2 do Edital, o item 11.1.2.2 da Ata de Registro de Preços e o item 14.1.2.2 da 

Minuta do Contrato preveem a aplicação de multas que extrapolam o limite de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do contrato, teto máximo estabelecido tanto pelo Decreto n.º 22.626/33 

(ressalte-se, ainda em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, conforme determinado pelo 

Decreto de 29 de novembro de 1991) como pela Medida Provisória n.º 2.172/01 (e suas 

reedições), e aplicável a todas as modalidades de contratação, inclusive aquelas firmadas 

entre particulares e Administração pública. 

Deve-se frisar que, ainda que não conste na Lei n.º 8.666/93 qualquer limite de percentual para 

penalidades, as normas de direito privado constituem os elementos perfeitamente cabíveis à 

resolução da questão, em face do art. 54 desse diploma legal; não pode a Contratante, assim, 

desconsiderar regulação específica que veda o locupletamento sem causa da Administração 

Pública, bem como a imposição de multas excessivas.  

Daí a remissão ao Decreto n.º 22.626, que é aplicável a QUALQUER contrato, conforme ora 

explanado. Não há que se falar em inaplicabilidade do referido Decreto, mesmo porque a 

vedação à instituição de cláusula penal superior a 10% do total da dívida é cabível a quaisquer 

contratos firmados (exclusive os do sistema financeiro). 



 

Ademais, o item 17.3 do Edital e a Cláusula Décima, item 3 da Minuta do Contrato prevê multa 

que incidirá sobre o valor total do contrato, independente de a inexecução ser total ou parcial.  

No entanto, não se pode admitir que o percentual de multa, em caso de inexecução parcial 

pela Contratada, incida sobre o valor total do contrato, haja vista que a fixação das sanções 

atinentes à contratação administrativa reside na razoabilidade e na proporcionalidade.  

Ora, não é justa nem razoável tal determinação, posto que uma vez ocorrido o descumprimento 

tão somente de parte do contrato celebrado, é razoável que o cálculo da penalidade incida 

apenas sobre aquela parcela e não sobre o valor integral da contratação, como se a 

Contratada tivesse descumprido obrigações contratuais em sua totalidade.  

Desta forma, em caso de descumprimento parcial das obrigações a base de cálculo da 

multa deverá ser o valor da parcela ou do serviço em atraso, e não o valor total das 

obrigações.  

Com efeito, a reprovabilidade da conduta acima descrita traduzir-se-á na aplicação de sanção 

proporcionada e correspondente. O disposto no Edital é excessivo, desproporcional e fere os 

princípios da legalidade e da razoabilidade. 

Os administrativistas classificam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentre 

outros, como referenciais que devem necessariamente ser utilizados quando da prática de atos 

pelo Poder Público, sob pena de desvio da finalidade legal a que se propõem. 

O ilustre Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello não deixa margem a dúvidas ao lecionar que: 

“Enuncia-se com esse princípio (razoabilidade) que a administração, ao 

atuar no exercício da discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do 

ponto de vista racional, em sintonia com o sendo normal de pessoas 

equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram outorga da 

competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não 

serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, 

jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 

circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de 

prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidade da lei 

atributiva da descrição manejada. 

(...) 



 

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de 

passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme 

com a finalidade da lei. (...)  

Este princípio (proporcionalidade) enuncia a ideia de que as competências 

administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e 

intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para 

cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. 

Segue-se que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para 

alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam maculados de 

ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência; ou seja, 

superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam. 

Sobremodo quando a Administração restringe a situação jurídica dos 

administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma 

intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade 

de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições 

em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação 

do interesse   b ico.” (em “Curso de  ireito Administrativo”,   ª edi  o,  

páginas 79 a 81) 

A ilustríssima Prof. Lúcia Valle Figueiredo classifica ambos os princípios (proporcionalidade e 

razoabilidade) da seguinte forma: 

“Consoante  enso, n o se  ode conceber a fun ão administrativa, o regime 

jurídico administrativo, sem se inserir o princípio da razoabilidade. É por 

meio da razoabilidade das decisões tomadas que se poderá contratar atos 

administrativos e verificar se estão dentro da moldura comportada pelo 

Direito... não é lícito ao administrador, quando tiver de valorar situações 

concretas, depois da interpretação, valorá-las a lume dos seus standards 

pessoais, a lume de sua ideologia, a lume do que entende ser bom, certo, 

adequado no momento, mas a lume de princípios gerais, a lume da 

razoabilidade, do que em Direito Civil se denomina valores do homem 

médio. 

Em síntese: a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as 

situações postas e as decisões administrativas. Vai se atrelar às 

necessidades da coletividade, à legitimidade, à economicidade, à eficiência. 



 

Ao lado da razoabilidade traz-se à colação, também como princípio 

importantíssimo, o da proporcionalidade. Com efeito, resume-se o princípio 

da proporcionalidade na direta adequação das medidas tomadas pela 

Administração às necessidades administrativas. 

Traduz o princípio da razoabilidade a relação de congruência lógica 

entre o fato (o motivo) e a atuação concreta da Administração.” 

(grifamos) (em Curso de Direito Administrativo, 4ª edição, página 47 e 48) 

Extrai-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade caminham no mesmo 

sentido, qual seja, o de evitar eventuais abusos quando da aplicação da lei ao caso concreto 

ou nos atos administrativos emanados. Vale dizer, as consequências de um ato devem guardar 

a exata proporção com a sua extensão. 

Assim, a eventual manutenção dos percentuais de multa atacados constitui afronta aos 

princípios basilares que devem conduzir os atos da Câmara Municipal de Uberaba, quais 

sejam, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Por todo o exposto, requer a adequação do item 19.1.2.2 do Edital, do item 11.1.2.2 da Ata de 

Registro de Preços e do item 14.1.2.2 da Minuta do Contrato, para que as multas aplicadas 

observem o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, bem como para que o 

percentual da penalidade de multa em caso de inadimplemento parcial incida sobre o valor da 

parcela  ou valor do serviço em atraso, e não sobre o valor total do contrato. 

 

Resposta: Improcedente. Informamos que os limites foram estabelecidos de acordo 

com as exigências do Decreto Estadual n° 45.902/2012. 

9. GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE 

A Cláusula Sétima, parágrafo quarto da Minuta do Contrato prevê a forma de atualização do 

valor, nos casos de atraso no pagamento por parte da Contratante.  

Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a aplicação 

supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado no 

âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 66 da Lei de Licitações 

determina  ue “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial”. 



 

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da 

Contratante deverá gerar as devidas consequências. No caso em quadra, caracteriza-se a 

mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá ressarcir a Contratada no que tange 

aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, multa moratória e correção monetária. 

Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que não pode a 

Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de desequilíbrio da relação 

contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com a não incidência dos encargos 

devidos gera incondicionalmente o locupletamento sem causa desta. 

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar, 

respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um por cento) 

ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice definido pela FGV. A 

razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática usual do mercado em geral, incluindo o 

de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para 

a Administração situação de flagrante desequilíbrio, influenciando, em última análise, no 

equilíbrio econômico-financeiro da Contratada. 

Por todo o exposto, faz-se necessária a adequação da Cláusula Sétima, parágrafo quarto da 

Minuta do Contrato, referentes ao atraso no pagamento da parcela contratada por parte do 

Contratante, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de 

mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI. 

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

disposto em Edital. Salientamos que o procedimento é prática nos editais anteriores. 

AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Da análise do Edital em questão, não se pode verificar a previsão de dotação orçamentária 

para os gastos referentes à presente licitação. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ausência de previsão de dotação orçamentária específica 

afronta o art. 167, incisos I e II, da Constituição Federal, segundo os quais: 

“Art.  67. S o vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

e cedam os créditos or ament rios ou adicionais;” 



 

Ademais, a necessidade de previsão dos recursos orçamentários está disposta na Lei n.º 

8.666/93, nos incisos II e III do § 2° do art. 7º e no inciso V do art. 55: 

“Art. 7
o
  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

seqüência: 

(...) 

§ 2
o
  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

(...) 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 

de todos os seus custos unitários;  

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma;” 

 “Art. 55. S o c  usu as necess rias em todo contrato as  ue estabe e am: 

(...) 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica” (grifo 

nosso) 

Portanto, da leitura dos dispositivos constitucionais e legais supracitados, não restam dúvidas 

de que a Administração apenas pode realizar a licitação se houver previsão de recursos 

orçamentários, sendo inevitável a fixação de preços máximos, único meio de se evitar o risco 

de contratações destituídas de cobertura orçamentária.  

Nesse diapasão, cumpre trazer à colação o entendimento de Marçal Justen Filho a respeito do 

tema: 

“O dis ositivo a  ica-se n o a enas a ‘obras e servi os’. Qua  uer 

contratação que importe dispêndio de recursos públicos depende de 

previsão de recursos orçamentários. Assim se impõe em decorrência do 



 

princípio constitucional de que todas as despesas deverão estar previstas 

no orçamento (art. 167, incis. I e II), somente poderão ser assumidos 

compromissos e deveres com fundamento na existência de receita 

 revista.”4  

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Contas da União: 

“(...) a uti iza  o de um su orte contratua , com objeto genérico e sem 

dotação orçamentária específica, de modo a albergar futuras transferências 

de recursos, notadamente federais, sem a realização das licitações 

pertinentes, viola o disposto no art. 7°, §2º, incisos I e III, da Lei n.° 

 .666  3.” (Ac rd o n.°  . 4     6,   en rio, re . Min. Benjamin Zym wer). 

“É c áusula necessária em todo contrato a que indique o crédito 

orçamentário pelo qual corre a despesa, com a informação da classificação 

funcional e da estrutura programática, da categoria econômica e do valor 

alocado em cada um, nos casos em que forem indicados mais de um 

crédito or ament rio”. (Ac rd o n.º  . 776    6,   en rio, Re ator Ministro 

Augusto Nardes). 

Dessa forma, por mera obediência ao princípio da legalidade, pode-se exigir que a 

Administração indique a proveniência dos gastos com o contrato administrativo pretendido. Tal 

medida tem sua razão de ser para que se evite a inadimplência por parte da Administração, 

que tem seus recursos sempre vinculados pela lei. Com isso, indica-se a previsão de tal gasto, 

que autoriza a contratação com o devido pagamento da contrapartida à Contratada. 

Portanto, não restam dúvidas que o instrumento convocatório deverá indicar os recursos que 

custearão as despesas, inclusive com especificação da rubrica orçamentária correspondente, o 

que deve ser definido no momento inicial da licitação, cuja instauração é condicionada à 

previsão de recursos orçamentários.  

Ante o exposto, requer seja incluída no Edital previsão expressa dos recursos orçamentários, 

sob pena de violação ao art. 167, incisos I e II, da Constituição Federal, aos incisos II e III do § 

2° do art. 7º e ao inciso V do art. 55 da Lei n.º 8.666/93. 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração explica que, por 

se tratar de Registro de Preços, as dotações orçamentárias serão preenchidas em 

                                                 
4
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2010, ps. 147-148. 

 



 

época das assinaturas contratuais pelos órgãos e entidades participantes e, possíveis 

caronas, do presente certame. 
 

11 - REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO MEDIANTE FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS 

O item 18.1 do Edital, prevê que 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 credenciados pelo Estado, no prazo de 

30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais 

devidamente conferidos e a rovados  e o CO TRATA TE.’.  

Ocorre que tal sistema de pagamento encontra-se em dissonância com o procedimento de 

pagamento adotado relativamente aos serviços de telecomunicações, uma vez que esses são 

pagos mediante apresentação de fatura (nota fiscal com código de barras), ou mediante 

SIAFI nos casos de órgãos vinculados à Administração Pública Federal, como é o caso 

da ANATEL.  

Como é cediço, o SIAFI é um sistema informatizado que controla a execução orçamentária, 

financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública direta federal, das 

autarquias, fundações e empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que 

estiverem contempladas no orçamento fiscal e (ou) no orçamento da seguridade social da 

União.  

Assim, as unidades gestoras registram seus documentos (empenho, ordem bancária etc.) e o 

SIAFI efetua automaticamente todos os lançamentos contábeis necessários para se ter 

conhecimento atualizado das receitas, despesas e disponibilidades financeiras do Tesouro 

Nacional. 

Com efeito, esse sistema de faturamento e cobrança, o qual permite o reconhecimento rápido e 

eficiente do pagamento, é baseado em código de barras. 

Qualquer outra forma de pagamento, como a prevista no Edital, causará transtornos ao sistema 

de contas a receber da empresa de telecomunicações contratada. 

Ademais, a Oi utiliza o sistema de faturamento, por meio de Nota Fiscal/Fatura, emitida com 

código de barras para pagamento, em apenas uma via, modelo 22, em razão das várias 

vantagens que essa forma de pagamento proporciona.  



 

Dentre as vantagens para o cliente estão a garantia de baixa automática das faturas no 

sistema do Grupo, em 5 (cinco) dias úteis após o pagamento; evita a cobrança em duplicidade 

e a suspensão indevida do serviço. Da mesma forma, tal sistema proporciona vantagens à 

empresa prestadora dos serviços, haja vista que reduz a inadimplência e garante a satisfação 

do cliente.  

Ante o exposto, para a melhor adequação do Edital à realidade do setor de telecomunicações, 

requer a alteração do item 18.1 do Edital, a fim de permitir que o pagamento seja realizado 

mediante autenticação de código de barras, facilitando, assim, o reconhecimento eficiente do 

pagamento. 

 

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

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

bancária. 

 

 

12 – Do ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

“Parágrafo Quarto:  
O não pagamento da nota fiscal ou fatura de serviços até a data de seu vencimento, 

sujeitará o CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, às seguintes sanções:  

a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;  

b) correção monetária pelo IPC-A, após o decurso de 12 meses a contar do 

vencimento” 

 

A fim de clarificar e corroborar com a Parágrafo Terceiro, bem como seguir os padrões de 

sistemas e contratos das operadoras regulados pela Anatel, previsto na Portaria n° 1960, de 

06/12/96, do Ministério das Comunicações, solicitamos a inclusão da discrição também da 

multa neste parágrafo, ficando assim o texto: 

 

Parágrafo Quarto:  
O não pagamento da nota fiscal ou fatura de serviços até a data de seu vencimento, sujeitará 

o CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, às 

seguintes sanções:  

a) multa de 2% (dois por cento); 

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;  

c) correção monetária pelo IPC-A, após o decurso de 12 meses a contar do vencimento 

 



 

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

disposto em Edital. Salientamos que o procedimento já vem sendo adotado nos editais 

anteriores para contratação do objeto. 

 

13 – Do Prazo e Recebimento dos Serviços 

 

“22.2.1. Caso as condições de recebimento não sejam atendidas, será lavrado Termo 

de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o equipamento 

rejeitado ser substituído no prazo de 08 (oito) dias úteis, quando serão realizadas 

novamente as verificações antes referidas” 

Em caso desconformidade, solicitamos que o prazo para solução desta ocorrência seja dilatado 

para 15 (quinze)dias úteis, uma vez este processo é mais lento que o fornecimento normal 

carecendo a análise do problema e interações com fornecedores externos, ou seja, foger do 

planejamento. 

 

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

disposto em Edital, tendo em vista que o objeto licitado é serviço continuado, cuja 

ausência pode comprometer a prestação de serviços pela Administração Pública.  

 

Pedido 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a Oi, 

com o devido respeito, requer que V. Sª. julgue motivadamente e no prazo de 24 horas a 

presente Impugnação, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do 

Edital e seus anexos, sua conseqüente republicação e suspensão da data de realização do 

certame.  

Belo Horizonte – MG, 17 de junho de 2014. 

 

Referência: Resposta ao pedido de impugnação impetrado pela Empresa OI 

Móvel 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) 

 

 

 

 

 


