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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

 

Pregão Eletrônico n.° 56/2014 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Impugnante: Telefônica Brasil S/A 

 

 

A (o) Sr.(a) Pregoeiro (a) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, Companhia Aberta, com sede na Avenida 

Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 

04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, NIRE nº. 35.3.001.5881-4, 

vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do 

PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, com sustentação no §2.° do artigo 41 da lei 

8666/1993 - aplicável por força do artigo 9.º da lei federal n.º 10520/2002 - e artigo 18 

do Decreto Federal n.º 5450/2005, pelos fundamentos demonstrados nesta peça. 
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I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que 

o aviso do edital foi publicado em 24/06/2014, de forma que há pleno cumprimento ao 

prazo de 5 (cinco) dias indicados no item 5.3 do edital, em sintonia com o artigo 11 do 

Decreto Estadual 44.786/2008 bem como ao prazo de 02 (dois) dias úteis antecedentes 

à abertura da sessão pública, em consonância ao previsto no item 24.12 do edital do 

pregão em referência. 

 

II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

O Pregão Eletrônico em referência tem por objeto o “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”. 

 

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato 

convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na lei 8666/1993 (com 

alterações posteriores) e na lei federal n.º 10520/2002, quer por restringirem a 

competitividade, condição esta essencial para a validade de qualquer procedimento 

licitatório. 

 

Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, 

facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações 

equivocadas. 
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Doze são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 

 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

1) IMPOSSIBILIDADE DA ESCOLHA DA MARCA/MODELO. EXAUSTÃO DA 

DISCRICIONARIEDADE. ESPECIFICAÇÕES RESTRITIVAS. 

 

O item 8.1 do ANEXO I exige a disponibilização, pela contratada, de 

diferentes modelos/marcas de equipamentos para escolha pelo contratante, com base 

nas especificações exigidas nos itens 8.3 e 8.4 do ANEXO I: 

 

8.1. A Contratada deverá disponibilizar à Contratante, para escolha, modelos de 
aparelhos de marcas diferentes para aparelhos “padrão voz”, conforme item 8.3 e 
modelos de aparelhos de marcas diferentes para aparelhos “padrão voz e dados”, 
conforme item 8.4. (grifos de nossa autoria) 

 

Tendo analisado o edital, a ora impugnante não está encontrando modelos 

suficientes para que sejam oferecidas “opções”. Em resposta à impugnação anterior, a 

SEPLAG expôs o seguinte: 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
em Edital. Esse item é justificado com finalidade de garantir que a Administração 
tenha acesso a aparelhos que venham a atender a requisitos de usabilidade dos 
usuários. Deverão ser ofertados, no mínimo, mais uma opção por aparelhos de Voz e de 
Voz e Dados, de acordo com as características especificadas no Edital. Vale ressaltar 
que a CONTRATANTE fará a opção por um determinado modelo no momento da 
contratação. Existem diversos modelos no mercado que atendem às especificações 
dispostas no Anexo I – Termo de Referência, do presente Edital. (grifos de nossa autoria) 

 

Todavia, os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento 

convocatório proíbem o exercício de juízo subjetivo de preferência em relação a 

marca ou modelo de aparelho, em qualquer fase da licitação ou da execução 

contratual.  

 

Com efeito, a escolha deve ser feita pela contratada, dentre os aparelhos 

que atendam às especificações mínimas descritas no edital, em atendimento ao 
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princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do qual é pressuposto o 

esgotamento da discricionariedade administrativa na descrição integral do objeto 

(art. 40, inc. I e art. 54, §1º da Lei 8666/1993 e art. 3º, inc. II da Lei 10520/2002). 

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 

Em resumo: o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a elaboração 
do Edital de Licitação. A partir daí, nos termos do vocábulo constante da própria Lei, a 
Administração Pública vincula-se ‘estritamente’ a ele.” (REsp nº 421.946/DF, 1ª T., rel. 
Min. Francisco Falcão, j. em 07.02.2006, DJ de 06.03.2006, p.16) (grifos de nossa 
autoria) 

 

Ora, as licitantes têm direito ao conhecimento prévio e integral das 

condições de execução dos serviços, especialmente os exatos custos envolvidos 

com o fornecimento de milhares de equipamentos. 

 

Assim, cabe à Administração determinar previamente as especificações 

mínimas para, a partir desta descrição, analisar objetivamente a execução da obrigação 

pela contratada, não sendo legítima a escolha da marca ou modelo pela Administração, 

sob pena de violação direta também ao artigo 7.°, §5.° da lei 8666/1993: 

 

§ 5
o
  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 
discriminado no ato convocatório. (grifos de nossa autoria) 

 

Neste contexto, não importa se a escolha da marca é anterior ou 

posterior à licitação. Em quaisquer destas situações, há flagrante violação às 

normas que, em regra, vedam a escolha pela Administração Pública. 

 
Desta forma, deve ser afastada a fórmula do edital no que se refere à 

escolha pela Administração de marcas e modelos, adotando-se apenas a previsão de 

especificações mínimas dos aparelhos a serem emprestados, em estrita 

correlação com os serviços efetivamente licitados e “requisitos de usabilidade 

dos usuários” previamente definidos no edital. 
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Caso por eventualidade, seja mantida a ilegalidade ora impugnada, 

requer-se, sucessivamente, que as especificações dos aparelhos sejam flexibilizadas, 

especialmente em relação aos aparelhos descritos no item 8.3 do ANEXO I, com a 

retificação da exigência de duração da bateria em standby de 200h para 120h, dentre 

outras, possibilitando que as empresas encontrem opções válidas e que atendam às 

reais necessidades da Administração, garantindo a competitividade no certame bem 

como a economicidade no processo. 

 

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

solicitação no sentido de oferecer aparelho que atenda as especificações mínimas 

contidas no edital. O edital será retificado com alteração do item 8.1 do Anexo I – Termo 

de Referência. 

  

 

2) ESCLARECIMENTO RELATIVO AO PORTAL WEB. ÁREA PARA COMUNICAÇÃO 

DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA E REGISTRO DOS INCIDENTES. 

 

O item 5.9.6 do ANEXO I exige que o serviço de gerenciamento online por 

meio de Portal Web de acesso via Internet disponibilize “área para comunicação de 

manutenção programada e registro dos incidentes”. 

 

Faz-se desnecessário e excessivo, contudo, que eventual manutenção 

programada ou incidentes seja informados/registrados por meio de Portal Web, tendo 

em vista que tal tipo de comunicação não é realizado desta forma, pela maioria das 

operadoras, o que caracteriza restrição à competitividade e serviço especializado, 

incompatível com o art. 1º da lei 10520/2002. 

 

Questiona-se, portanto, se a comunicação programada poderá ser 

informada através de comunicação direta aos participantes do contrato (email, 

carta ou fax, etc). Quanto ao registro de incidentes, questiona-se se este poderá ser 

atendido através de atendimento dedicado via Consultoria de Relacionamento ou 

atendimento telefônico via Call Center. 
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Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração acata a 

solicitação. O edital será retificado com alteração do item 5.9.6 para os itens 5.12.3, 

5.12.3.1 e 5.12.3.2 do Anexo I – Termo de referência. Dessa forma, o entendimento 

está correto, podendo a comunicação programa ser informada através de comunicação 

direta aos participantes do contrato (e-mail, carta, fax, etc) e os registros de incidentes 

ser atendidos através de atendimento dedicado via consultoria de Relacionamento ou 

atendimento telefônico via Call Center. É importante salientar que tais comunicações 

serão ofertadas mediante escolha dos contratantes e disponibilidade da contratada.  

 

 

3) ESCLARECIMENTO QUANTO AO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (ANS) 

 

O item 10 do ANEXO I apresenta Acordo de Níveis de Serviços (ANS), 

que prevê pontuação de 0,1 incidente cada 1 (um) dia que exceder os prazos descritos 

no Edital ou acordados entre as partes, no caso de atraso na ativação dos serviços. 

 

Assim, questiona-se se a pontuação/penalidade prevista neste caso 

será aplicada individualmente, por acesso/linha ou por pedidos que envolvam 

diversos acessos. Isto porque a aplicação da pontuação de modo individual, para 

cada linha, implicaria em uma inviabilidade econômico-financeira, impedindo a 

participação das operadoras. 

 

Também é prevista pontuação de 0,1, incidente a cada 01 (uma) horas de 

atraso após o término das 4 (quatro) horas estabelecidas no item 11.7, para o caso de 

atraso no atendimento de ocorrência e resolução após notificação, por meio de 

protocolo de abertura de chamado, de quaisquer falhas ou ocorrências de 

interrupção na prestação dos serviços. 

 

Neste ponto, questiona-se se a penalidade a ser aplicada referente ao 

atraso na resolução de problema em 4h será analisada e aplicada por chamado 

aberto. 
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Por fim, o ANS prevê pontuação de 0,3, incidente por atraso diário após 

término do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de a contratada não prestar 

as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

contratantes em até 48 (quarenta e oito) horas, por intermédio do consultor 

responsável pelo acompanhamento dos contratos, a contar das solicitações.  

 

Ocorre que o item 13.3 do ANEXO I obriga a contratada a “disponibilizar, 

quando requisitado pela Contratante ou pelo órgão gestor da Ata, relatório onde conste 

toda a planta telefônica instalada discriminada por contrato, contendo o status dos 

acessos (sadios, suspensos, silenciosos, etc), quantitativo e percentual perante os 

valores de acessos contratados, além de outras informações solicitadas”. 

 

Desta forma, a contratada estará sujeita à aplicação de penalidade pela 

não prestação de informações no prazo estipulado, embora não tenha qualquer 

conhecimento acerca da natureza dessas informações. Questiona-se, portanto, quais 

seriam as "outras informações” passíveis de solicitação e de sujeição da 

contratada ao ANS. 

 

Resposta: O item 10 do Anexo I que trata do Acordo de Níveis de Serviço será 

avaliado segundo níveis de qualidade e desempenho da prestação dos serviços pela 

contratada.  

Para tanto a pontuação de 0,1 incidente a cada 1 (um) dia que exceder os prazos 

descritos no Edital ou acordados entre as partes, no caso de atraso na ativação dos 

serviços poderá ser aplicado por pedidos, sendo avaliado a criticidade por parte do 

órgão contratante e, mediante justificativa da contratada para casos fortuitos ou de 

força maior.  

Para o caso de atraso no atendimento de ocorrência e resolução após notificação, por 

meio de protocolo de abertura de chamado, de quaisquer falhas ou ocorrências de 

interrupção na prestação dos serviços será aplicada pontuação/penalidade mediante 

abertura de chamado e avaliação do órgão contratante para os casos que se 

configurem como de interrupção na prestação dos serviços.  
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Para a pontuação de 0,3, incidente por atraso diário após término do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, em caso de a contratada não prestar as informações e os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos contratantes em até 48 (quarenta e 

oito) horas, por intermédio do consultor responsável pelo acompanhamento dos 

contratos, a contar das solicitações esclarecemos que as outras informações e 

solicitações podem ser todo e qualquer esclarecimento, pedido de alteração, mudança 

que se fizer necessário e que seja vinculado aos contratos firmados, mediante 

avaliação pelo órgão contratante e justificativa, caso seja necessário, pela contratada. 

 

 

4) ESCLARECIMENTO QUANTO À EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTADOR. 

 

O item 9.3.6 do edital exige que o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do resultado do último exercício social estejam assinadas por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade: 

 

9.3.6. Comprovação, através de balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou 
cartório competente, de possuir até a data de apresentação das propostas, capital social 
ou patrimônio liquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do preço total da 
proposta apresentada, admitida a sua atualização para essa data, através de índices 
oficiais. A licitante deverá apresentar memória de cálculo devidamente assinada por 
contador, que deverá indicar n° de registro no Conselho Regional de Contabilidade 
e o índice aplicado para atualização. 

 

É sabido, no entanto, que o balanço patrimonial das sociedades anônimas 

é publicado no diário oficial, o que, a princípio, torna desnecessária a exigência em tela, 

nestes casos. 

 

A exigência do edital, de fato, excede os termos do disposto no art. 31 da 

Lei 8666/1993: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
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I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; (grifos de nossa autoria) 

 

Por tal motivo, requer-se a alteração do edital, para que se exija tão 

somente a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 

 

Resposta: A assinatura pelo Contador se faz necessária no caso de comprovação 

atualizada para a data presente, mediante utilização de índices oficiais, juntamente com 

a demonstração da memória de cálculo. Esta atualização então deverá ser assinada 

por um Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

5) PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, PORTABILIDADE E 

INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

O item 16.2 do edital prevê o prazo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da 

solicitação da contratante, para entrega dos equipamentos pela contratada. 

 

Todavia, tal prazo é absolutamente INSUFICIENTE para que os 

objetos sejam fornecidos por qualquer operadora, bem como para a portabilidade 

dos números e consequente início da prestação dos serviços. Em resposta, a 

SEPLAG expôs que: 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
em Edital. Referente ao não cumprimento dos prazos pela contratada, as situações serão 
avaliadas pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, desde que devidamente 
justificadas como fatores externo, casos fortuitos ou de força maior. 

 

Não houve motivação adequada da decisão denegatória (art. 2º e art. 

46 da Lei Estadual 14.184/2002), mantendo-se o prazo excessivo, especialmente 

considerada a quantidade de acessos licitada. 
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O prazo é ainda mais curto na situação prevista no item 22.2.1 do edital: 

 

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. (grifos de nossa autoria) 

 

 A exiguidade desses prazos pode ser verificada pelo simples fato de que 

a entrega dos equipamentos - ainda que em disponibilidade imediata - depende de um 

prazo razoável para cumprimento dos rituais internos da operadora, tais como: 

solicitação junto ao fornecedor, expedição da ordem de entrega, verificação do estoque, 

emissão da nota fiscal do produto, frente, dentre outros.  

 

Ressalta-se que os equipamentos não são produzidos pela operadora, 

sendo obtidos junto aos respectivos fabricantes e, ainda que haja uma compra 

constante, sempre há sujeição a questões mercadológicas que não permitem seja 

assumido o compromisso de entrega no exíguo prazo indicado no edital. 

 

Lado outro, é importante ressaltar que a portabilidade numérica 

depende não apenas da atuação positiva da operadora que vai receber o número, 

mas também de ato da entidade cedente, de modo que o cumprimento do prazo 

indicado depende também de um terceiro que não vai integrar a relação jurídica 

do contrato administrativo. 

 

Deste modo, é importante ressaltar (e ressalvar na obrigação contratual) 

que o cumprimento de tal prazo depende no que se refere aos números objeto de 

portabilidade numérica, de uma atuação da entidade cedente, cuja eventual mora 

pode comprometer o cumprimento regular deste prazo previsto no edital. 

 

O edital, portanto, deve mitigar a obrigação quanto ao prazo, afastando a 

responsabilidade da operadora cessionária na hipótese de que a mora para executar a 

portabilidade ocorra por problemas imputados à operadora cedente. 

 



  

 

11 

 

Neste contexto, o prazo de 20 (vinte) dias corridos é exageradamente 

curto para entrega dos equipamentos, portabilidade e início da prestação dos serviços. 

 

Assim, o prejuízo para a Administração em se manter este curto prazo de 

fornecimento de materiais, portabilidade e início da prestação de serviços é imenso, 

dado que inviabilizaria a participação das concorrentes, em função de não ser possível 

cumprir o lapso de tempo indicado no edital. 

 

Sob outro prisma, o aumento desses prazos não acarretará qualquer ônus 

à Administração, requerendo-se o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos, 

suficiente para suprir a necessidade administrativa e adequada à possibilidade de 

cumprimento por parte da futura contratada. 

 

Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de entrega dos aparelhos, 

portabilidade e início da prestação dos serviços induz a aplicação das penalidades 

contratuais, situação esta que determinaria a opção da operadora por sequer participar 

da licitação, com restrição da competitividade em função deste fato. 

 

Resposta: O prazo de 20 (vinte) dias corridos se mostra suficiente para a prestação 

dos serviços mencionados. A Resolução da ANATEL n° 460, de 19 de março de 2007, 

que descreve e aprova o Regulamento Geral de Portabilidade estabelece prazos bem 

menores para efetivação deste serviço. Cabe destacar que a diferença entre os prazos 

estabelecidos pela ANATEL e o prazo de 20 dias corridos estabelecidos visa 

contemplar as solicitações junto aos fornecedores, expedições das ordens de entrega, 

verificações do estoque, emissões da nota fiscal dos produtos, fretes, dentre outros. É 

importante salientar também que em situações com justificativas e comprovados casos 

fortuitos, de força maior, ou que dependam de outros entes e terceiros estes serão 

avaliados pelos órgãos contratantes e gerenciador da ata com finalidade de não haver 

punição injusta no certame e aumentar o prazo caso se mostre necessário.  

Referente ao prazo de 08 (oito) dias úteis constantes no item 22.2.1 do edital, a 

solicitação será acatada e o Edital retificado, alterando para o mesmo prazo de 20 

(vinte) dias corridos do item 16.2 do Edital. 
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Ressaltamos que os contratos dos órgãos participantes possuem datas de vencimento 

distintas, possibilitando o fornecimento de acessos e aparelhos em momentos 

oportunos. Segue abaixo o demonstrativo de vencimento dos contratos vigentes. 

 

CNPJ RAZÃO SOCIAL 
PERÍODO DE 

VIGÊNCIA 
FIM 

17374745000113 ADM. DE ESTADIOS DE MG 27/08/2015 

16745465000101 ADV. GERAL DE MG 14/05/2015 

10745790000198 AG.DES.REGIÃO METROPOLITANA DE BH 15/01/2015 

15438067000180 AG.DES.REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO 27/02/2015 

11099618000177 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOT.SANITÁRIO DE MG 30/12/2014 

38486817000194 BANCO DE DESENV. DE MG 21/10/2014 

16558900000199 FUND.CENTRO TECNOLOGICO DE MG - CETEC 27/08/2015 

17161837000115 CIA. DE HABITAÇÃO DE MG 16/12/2014 

05585681000110 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MG 04/04/2015 

03389126000198 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG 02/04/2015 

05599094000180 DEFENSORIA PUBLICA DE MG 27/08/2015 

23971203000120 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE MG 08/04/2015 

17309790000194 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MG 01/05/2015 

17327289000150 DEP. DE TELECOMUNICAÇÕES DE MG 18/02/2015 

04881791000167 EFFICIENTIA S/A - GRUPO CEMIG 14/03/2013 

19198118000102 EMATER-MG 04/02/2015 

17138140000123 EPAMIG 04/08/2015 

13199738000171 ESCRITORIO DE PRIORIDADES ESTRATEGICAS 18/12/2014 

08715327000151 ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MG 01/04/2014 

23070071000166 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO 18/01/2015 

21949888000183 FAPEMIG 13/04/2015 

19843929000100 FHEMIG - FUND.HOSPITALAR DE MG 27/06/2015 

19169713000101 FUND. EDUCACIONAL DE MG - FUCAM 17/06/2015 

17498205000141 FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO - Palácio das Artes 20/08/2015 

17503475000101 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED 03/09/2015 

17464652000180 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 19/04/2015 

18715565000110 MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR 11/12/2014 

22261473000185 CIA DE GÁS DE MG 23/01/2015 
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13235618000182 SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 14/03/2015 

26388330000190 FUND. CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA - HEMOMINAS MG 24/03/2015 

04888232000189 INST. DE DES. NORTE E NORDESTE DE MG 29/11/2014 

16625196000140 Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de MG 28/04/2015 

65179400000151 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA  27/12/2014 

17404302000128 IMPRENSA OFICIAL DE MG 22/01/2015 

65179400000151 INSTITUTO METROLOGIA E QUALIDADE DE MG 04/07/2015 

17217332000125 IPSEMG 04/02/2015 

17444779000137 Instit. De Prev.dos Servid. Militares do Estado de MG 27/08/2015 

04885639000152 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MG 26/03/2015 

17486275000180 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 04/04/2015 

17255670000151 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 25/03/2013 

33224254000142 MGS - MINAS GERAIS ADM. E SERVIÇOS S/A 27/12/2014 

07256298000144 Ouvidoria Geral do Estado de MG 20/01/2015 

18715532000170 POLICIA CIVIL DE MG 19/01/2015 

20971057000145 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MG 13/11/2014 

16636540000104 COMPANHIA DE TECN. DA INFORMAÇÃO DE MG 06/02/2015 

20234423000183 RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA 17/12/2014 

17291105000140 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA  - RURALMINAS 02/10/2013 

13237191000151 Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais 02/10/2014 

19138890000120 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MG 27/04/2015 

18715573000167 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAST DE MG 18/12/2014 

18715599000105 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MG 06/04/2015 

13243160000103 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO 01/03/2015 

05487631000109 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS 17/02/2015 

18715516000188 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MG 13/01/2015 

19377514000199 Secret.de Estado de Ciencia e Tecnologia de MG 19/04/2015 

05480378000153 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Economico 17/03/2015 

05465167000141 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 13/08/2015 

05475097000102 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA 27/02/2015 

08631821000138 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE DE MG. 14/03/2015 

16907746000113 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 17/06/2015 

05475103000121 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 12/04/2015 

.00957404000178 Secretaria de Estado de Meio ambiente e Desenvolvimento sustentável de MG 10/06/2015 

05461142000170 Secret. De Estado de Planejamento e Gestão 25/09/2014 
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18715581000103 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS-SETOP 20/11/2014 

03500589000185 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DE MG 19/05/2015 

21229281000129 Fundação TV Minas Cultural e Educativa 26/08/2015 

65172579000115 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MG 20/01/2015 

00651725790001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 04/08/2015 

17319831000123 FUNDAÇÃO DE Educação para o Trabalho de MG - UTRAMIG 24/04/2012 

 

 

6) PRAZO EXÍGUO PARA CORREÇÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

No mesmo sentido do exposto acima, veja-se que o item 11.7 do Anexo I - 

Termo de Referência e o item 11.7 do ANEXO V impõem um prazo de recuperação do 

serviço em até 4 (quatro) horas, o que é INSUFICIENTE para correção em caso de 

interrupção na prestação dos serviços, especialmente pelo fato de que a 

complexidade da questão pode exigir um prazo maior para que a questão seja 

solucionada. 

 

Em resposta à impugnação anterior, a SEPLAG expôs, sem motivação 

adequada da decisão que negou o pedido da operadora (art. 2º e art. 46 da Lei 

Estadual 14.184/2002), o seguinte: 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 
disposto em Edital. Salientamos que tal previsão já constava em Editais anteriores, 
como o Edital n° 003A/2012. (grifos de nossa autoria) 

 

É irrelevante se tal previsão já constou de outros editais. Isto não 

anula a potencialidade restritiva e excessiva da exigência, que aumenta os riscos 

e os custos de execução e reduz desnecessariamente a quantidade de licitantes 

aptos a participar da licitação. 

 

Ressalta-se que somente é possível estabelecer-se o compromisso de 

que seja tomada ciência do problema com rapidez, mas não de que a solução possa 
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ser dada nestas 4 (quatro) horas, sem verificação da complexidade do problema 

eventualmente detectado. 

 

O prejuízo para a Administração na manutenção desse curto prazo para 

solução em caso de interrupção é imenso, dado que inviabilizaria a participação das 

concorrentes, em função de não ser possível cumprir o lapso de tempo indicado no 

edital.  

 

Deve-se, neste contexto, levar em consideração os prazos determinados 

pela Agência Reguladora, tomando-se como referência o prazo estabelecido no art. 32 

do Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal - 

RGQ-SMP, anexo à Resolução nº 575/2011da ANATEL: 

 

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 

 

O não cumprimento dos prazos de prestação de informações ou de 

correção em caso de interrupção dos serviços induz a aplicação das penalidades 

contratuais, situação esta que determinaria a opção da operadora por sequer participar 

da licitação, com restrição da competitividade em função deste fato. 

 

Resposta: É importante destacar que os contratos efetivados pelo Estado visam 

estabelecer e dar manutenção à prestação de serviços públicos contínuos e que, 

muitos destes serviços são caracterizados como urgentes e emergenciais. Porém, a 

solicitação será acatada com alteração do item para 08 (oito) horas. É importante 

destacar que casos fortuitos, de força maior e ocasionados por entes externos e/ou 

terceiros serão avaliados pelos órgãos contratantes e órgão gerenciador da ata de 

Registro de Preços, mediante justificativa apresentada pela contratada, com finalidade 

de não haver penalidades injustas no certame. 
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7) DISPONIBILIDADE MENSAL E FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS. 

 

O edital faz uso de recurso não diretamente ligado à prestação do Serviço 

Móvel Pessoal, determinando a garantia de disponibilidade mensal de 97% (noventa e 

sete por cento) para cada uma das linhas fornecidas à Contratante (item 1.4 do ANEXO 

I e item 11.4 do ANEXO V). 

 

A fórmula adotada é geralmente utilizada na contratação de serviços 

prestados por meio de tecnologias não condicionadas a fatores como a localização do 

equipamento e a mobilidade do usuário, as condições meteorológicas, dentre outros, 

que impossibilitam uma garantia precisa.  

 

Destarte, os serviços ora licitados não se confundem com a telefonia 

fixa ou a internet fixa, de modo que as suas especificações não podem ser as 

mesmas, ou utilizadas indistintamente. 

 

É por tal motivo que a ANATEL se vale de análises estatísticas da 

prestação do SMP e não de disponibilidades aferidas caso a caso, em cada linha. Isto é 

o que se infere do Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Móvel Pessoal – 

PGMQ-SMP, anexo à Resolução nº 317/2002 da ANATEL, por exemplo. 

 

Como se verifica, a exigência de garantia de disponibilidade não é 

especificação usual praticada no mercado de telefonia celular e de internet móvel, 

como determinam o parágrafo único do art. 1º da Lei 10520/2002 e o §1º do art. 3º do 

Decreto 44786/2008. 

 

Requer-se, portanto, seja alterada a exigência do edital, dada a 

impossibilidade de garantia de disponibilidade de 97% e a incompatibilidade com os 

parâmetros de qualidade e metas determinados pela Agência Reguladora para este 

serviço (Resolução 575/2011 da ANATEL). 

 

Por não se tratar de especificação usual praticada no mercado, as 

operadoras também não podem atender à obrigação de fornecimento de relatórios 
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gerenciais de indisponibilidade das linhas, conforme previsto nos itens 11.2, 12 e 

seguintes do Termo de Referência e na cláusula décima primeira da Minuta do 

Contrato. 

 

Ademais, tem-se que a fiscalização da execução do contrato constitui 

cláusula exorbitante que confere uma prerrogativa à Administração e subsidia 

eventual aplicação de sanção.  

 

Tal atividade não pode ser delegada à Contratada, inclusive por respeito 

ao interesse público na regular execução do contrato. 

 

Assim, cabe exclusivamente à Administração exercer a fiscalização 

do contrato (art. 58, inciso III da Lei 8666/1993) e, verificando a ocorrência de 

quaisquer falhas, tomar as medidas cabíveis, conforme a legislação e o termo 

contratual. A seu turno, cabe à Contratada prestar as informações de que dispuser, 

caso seja instada a tanto. 

 

Veja-se, neste sentido, o disposto no art. 67, caput e § 1o  da Lei de 

Licitações e Contratos: 

 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
§ 1o  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. (grifamos) 

 

Os níveis de serviço exigidos, portanto, não podem ser exagerados, 

ultrapassando aqueles fixados pelo órgão regulador, que detém competência legal e 

especialização técnica para tanto, bem como não podem ser adaptados a partir de 

serviços tecnicamente diversos dos ora licitados. 

 

Pelos mesmos motivos, a exigência de relatórios gerenciais é inadequada 

e exagerada, devendo ser retirada, uma vez que a operadora atende as exigências da 
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Anatel e, caso a contratante entenda necessária informações adicionais acerca da rede 

da operadora contratada, deve solicitar, direta e unicamente à Anatel, tais informações.  

 

Resposta: Os itens 11.4 e 11.5 serão retirados e a disponibilidade será mensurada 

com base nos Acordos de Níveis de Serviço.  

 

8) INEXISTÊNCIA DE SISTEMA DE ABERTURA DE CHAMADO. RESTRIÇÃO DA 

COMPETITIVIDADE. 

 

O item 12.1 do ANEXO I exige a disponibilização de “sistema de abertura 

de chamado da Contratada”, nos seguintes termos: 

 

12.1 A verificação dos períodos de indisponibilidade das linhas será efetuada através de 
sistema de abertura de chamado da Contratada, que deverá estar disponível em até 10 
dias após a publicação do contrato. 

 

A maioria das operadoras não dispõe do sistema de abertura de chamado 

exigido no edital, por se tratar de condição que excede os padrões de execução comum 

do serviço móvel pessoal. Por tal motivo, o dispositivo limita a participação de 

operadoras no certame 

 

Em conformidade com a regulamentação da Agência Reguladora, as 

operadoras devem manter formas de atendimento que permitam o registro de 

reclamações, solicitações, etc., motivo pelo qual podem ser gerados relatórios de 

incidentes abertos por meio da consultoria de relacionamento, mas a criação de 

um sistema de abertura de chamado exclusivamente para atendimento do contratante é 

inviável, devendo ser excluída do edital. 

 

Resposta: Serão permitidas outras formas de atendimento que efetivem o registro de 

reclamações, solicitações, informações e outras, conforme disposto no Edital como: 

Portal WEB, e-mail; consultor de relacionamento ou outro tipo de registro formalizado. O 

Edital será retificado com descrição de tais permissões. 
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9) ESCLARECIMENTO QUANTO A TARIFA DE ROAMING INTERNACIONAL DE 

VOS E DADOS. CORREÇÃO NAS PLANILHAS COMPONENTES DO EDITAL. 

 

O item 2.3 do ANEXO I prevê a prestação dos serviços em roaming 

internacional. As planilhas do edital, por sua vez, permitem a cotação dos valores 

conforme as localidades em que se estima a prestação desse serviço (item 6.3.1 do 

ANEXO I, ANEXO II, Cláusula Segunda do ANEXO IV e Cláusula Quinta do ANEXO V), 

mas com a cotação de consumo em minutos. 

 

As planilhas também preveem “Acesso serviço de dados pela Internet 

fora do Brasil cobrado por tráfego em Mbytes”. 

 

Quanto aos acessos de dados, é importante que as planilhas sejam 

alteradas contemplar os valores de tráfego de dados em roaming internacional na 

forma diária e não por Mbytes, como forma de favorecer a Administração, do 

ponto de vista da economicidade, e permitir a participação da impugnante. 

 

Quanto aos acessos de voz, é fundamental esclarecer que a cobrança do 

tráfego em território nacional difere da cobrança em território internacional, inclusive 

pelo fato de que o roaming internacional é tarifado por meio da moeda dólar.  

 

Em resposta à impugnação anterior, a SEPLAG expôs, sem motivação 

adequada da decisão que negou o pedido da operadora (art. 2º e art. 46 da Lei 

Estadual 14.184/2002), o seguinte: 

 

Resposta: A administração entende que o disposto no edital já satisfaz as necessidades 
para elaboração das propostas comerciais, conforme os editais anteriores. 

 

De toda forma, para que os serviços de SMP possam ser prestados em 

roaming internacional, o órgão deve informar apenas valores em R$ (reais) que terá 

em reserva para gastar, uma vez que a cobrança da tarifação do roaming muda 

dependendo do país visitado, onde serão recebidas as ligações. 
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Assim, é necessário indicar a cotação devendo ser alocada com valores 

em R$ (reais) moeda nacional, pois existe a variação do dólar e a cobrança é feita pela 

operadora LD. Ademais, é imprescindível o detalhamento dos países onde os serviços 

serão utilizados, tendo em vista que, repisa-se, a tarifação varia de acordo com o país 

visitado. Esta medida visa garantir que a contratante obtenha melhor preço dependendo 

da promoção da operadora internacional visitada.  

 

Neste contexto, considerada a pretensão administrativa em relação à 

prestação dos serviços em roaming internacional, deve ser incluída na planilha além 

dos países em que o serviço deverá ser prestado, a cotação do tráfego 

internacional em reais, adicionalmente aos demais itens lá indicados. 

 

Resposta: A administração mantém a tarifação de dados internacional por mega byte 

trafegado tendo em vista ser uma métrica utilizada nos últimos editais realizados pelo 

Governo de Minas Gerais e ter sido utilizada em editais recentes como do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais (Pregão Eletrônico n° 07/2014). Será acrescida no 

edital uma clausula que possibilite que a operadora vencedora da licitação apresente 

uma nova oferta após o resultado final da licitação relacionada a esse item, como por 

exemplo, pacote de dados ou utilização diária, desde que o preço seja mais vantajoso 

do que o preço registrado considerando um volume médio de utilização de 25 mb 

diários. 

 

A administração mantém o disposto em Edital. Mediante pesquisas efetivadas nas 

formas de prestação de serviços das operadoras foi verificado que estas empresas 

atuam de forma distinta na precificação do tráfego de dados e voz internacional e 

assim, para vias de flexibilização do certame vai ser incluído no Edital cláusula que 

admite a oferta de pacotes, de períodos diários ou outra forma de prestação deste tipo 

de serviço. O Edital será retificado para atendimento às empresas, de forma a almejar a 

competitividade desejada pela Administração Pública. Referente à solicitação por 

indicar os valores em reserva que a Administração pretende gastar tal solicitação não 

será acatada. 
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10) NECESSIDADE DE COTAÇÃO DE SERVIÇO GESTÃO EM PLANILHA DE 

PREÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE VÁRIOS GESTORES PARA UM 

MESMO CONTRATO. 

 

Verifica-se que o edital dispõe acerca do bloqueio e desbloqueio de 

serviços, sendo previsto no item 7.7 do ANEXO I: 
 

7.7. A Contratada deverá disponibilizar aos gestores dos Órgãos Participantes a 
possibilidade de bloqueio e desbloqueio de quaisquer serviços disponibilizados via SMP 
licitados, inclusive realização e recebimento de chamadas de Longa Distância Nacional e 
Internacional, por meio dos seguintes canais de atendimento. 

 

Ante a tal disposição, esclarece-se que visando atender aos interesses da 

Administração é disponibilizado o serviço gestão, que permite que os bloqueios e 

desbloqueios almejados em edital sejam realizados. Destaca-se que o serviço de 

gestão para bloqueio ou desbloqueio deve ser realizado exclusivamente pela 

contratante, sem qualquer responsabilidade da contratada. 

 

Deste modo, para que os referidos bloqueios e desbloqueios possam ser 

atendidos, é necessária a contratação do serviço de gestão, o qual deve ser tarifado e 

incluído nas planilhas de formação de preços além dos itens cotados. 

 

Em resposta à impugnação anterior, a SEPLAG expôs, sem motivação 

adequada da decisão que negou o pedido da operadora (art. 2º e art. 46 da Lei 

Estadual 14.184/2002), o seguinte: 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o disposto 
em Edital. Lembramos que nas últimas licitações o item de gestão não foi 
especificado separadamente. (grifos de nossa autoria) 

 

É vidente que tal tipo de serviço possui um custo específico para a 

operadora, devendo ser previsto o seu valor, não sendo admissível que seja agregado 

à oferta de valores pelos demais serviços já elencados, em atenção à obrigatoriedade 

de transparência da formação de preços (7º, §2º, inciso II, e ao artigo 40, §2º, inciso II, 

ambos da lei 8666/1993) 
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Caso contrário, o valor do serviço telefônico propriamente dito ficaria muito 

mais dispendioso, dado que teria de ser acoplado o montante de tal serviço no valor do 

minuto do acesso telefônico, situação esta que atuaria em desacordo com o princípio 

da obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

Além disso, é evidente que o bloqueio não pode traduzir-se em 

autorização para utilização indiscriminada dos serviços eventualmente não bloqueados, 

sem a remuneração respectiva, uma vez que tal situação ofenderia princípios como a 

moralidade administrativa ou a proteção à confiança – ponto da impugnação anterior 

sobre o qual a SEPLAG não se manifestou. 

 

A contratada deve fornecer o serviço Gestão para que a contratante 

exerça o controle dos serviços, mas, em caso de má configuração ou uso consciente de 

serviços bloqueados, sejam eles quais forem, a contratante deve arcar com os custos. 

 

No que tange especificamente a pretensão de o bloqueio e desbloqueio 

dos serviços ser efetivado por diversos gestores, registra-se que é impossível a 

nomeação de vários gestores para uma mesma conta (contrato). 

 

Ora, o procedimento usual é de nomeação de somente um gestor para 

cada contrato, ou seja, um gestor por CNPJ, de modo a evitar fraudes na contratação.  

 

Deste modo, deve-se adaptar o edital neste aspecto, mensurando-se um 

valor específico para o serviço gestão para possível bloqueio e desbloqueio dos 

serviços disponibilizados pela contratada bem como a retirada da previsão de 

disponibilização de mais de um gestor para a conta, adequando-se aos serviços 

usualmente prestados pelas operadoras. 

 

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

disposto em Edital. Lembramos que nas últimas licitações o item de gestão não foi 

especificado separadamente. É importante ressaltar que as regras descritas no Edital 
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visam a boa manutenção de contratos para a Administração e que, não há nenhum tipo 

de solicitação de nomeação de vários gestores para um mesmo contrato. 

 

 

11) ESCLARECIMENTO QUANTO AO BLOQUEIO DE SERVIÇOS E LIGAÇÔES. 

 

O item 6.4 do Anexo I – Termo de Referência estabelece como obrigação 

da contratada o seguinte: 

 

Todos os serviços não licitados neste certame devem ser bloqueados para todos os 
acessos (quaisquer serviços prestados por operadoras que gerem despesas, a exemplo 
de 0400, 0900, 0300 e serviços especiais como 102, 130, 134, 145 e outros similares). 

 

Ademais, o item 7.8. do referido Anexo, ainda referente ao bloqueio de 

serviços e ligações, preconiza: 

 

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. 

 

Em resposta à impugnação anterior, a SEPLAG expôs, sem motivação 

adequada da decisão que negou o pedido da operadora (art. 2º e art. 46 da Lei 

Estadual 14.184/2002), o seguinte: 

 

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. 
(grifos de nossa autoria) 

 

Inicialmente, é fundamental esclarecer que nem todos os serviços 

elencados tampouco disponíveis à Administração e que gerem algum custo podem ser 

atualmente e de imediato bloqueados por qualquer operadora de celular. 

 

De toda forma, para que o referido serviço de bloqueio possa ser atendido, 

é necessária a contratação do serviço de gestão, o qual deve ser tarifado e incluído na 
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planilha de formação de preços além dos itens cotados (tal como já indicado 

anteriormente nesta peça). 

 

Todavia, conforme visto no item anterior desta peça, o serviço de gestão 

para bloqueio deve ser realizado exclusivamente pela contratante, sem qualquer 

responsabilidade da contratada. Assim sendo, fica a critério do órgão sempre a 

responsabilidade de fazer ou não o bloqueio das ligações, de tal sorte que isente a 

contratada da gestão dos acessos da contratante. 

 

Ademais, caso os aparelhos não tiverem sido bloqueados pela 

contratante, esta deve arcar com todos os custos das eventuais ligações realizadas. 

 

Por fim, cumpre destacar, ainda, que a responsabilidade pela definição 

daqueles que terão acesso ou não à utilização plena de todos os serviços contratados 

e/ou disponibilizados pela contratada é exclusiva da contratante. Desta maneira, é de 

responsabilidade da contratante configurar o serviço gestão de modo individualizado 

para cada acesso bem como informar quem deve ou não utilizar os serviços e solicitar 

os devidos bloqueios via serviço gestão ou Consultoria de Relacionamento.  

 

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.  

 

 

12) PAGAMENTO EM CONTA BANCÁRIA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 

N.º 477/2007 DA ANATEL.  

 

A Cláusula Sétima do ANEXO V prevê a possibilidade de pagamento por 

meio de “crédito em conta corrente bancária declarada pelo FORNECEDOR”. No 

mesmo sentido encontra-se o previsto no item 18.1 do edital. 
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Em resposta à impugnação anterior, a SEPLAG expôs, sem motivação 

adequada da decisão que negou o pedido da operadora (art. 2º e art. 46 da Lei 

Estadual 14.184/2002), o seguinte: 

 

Resposta: Observadas e analisadas as colocações, a Administração mantém o 
disposto em Edital. Referente ao não cumprimento dos prazos pela contratada, as 
situações serão avaliadas pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, desde 
que devidamente justificadas como fatores externo, casos fortuitos ou de força maior. 
(grifos de nossa autoria) 

 

Todavia, o pagamento da conta telefônica não pode divergir da norma 

contida na Resolução n.º 477/2007 da ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) - que aprova o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. 

 

Frisa-se que a licitação para serviços de telecomunicações, dentre os 

quais os de telefonia celular, possuem regência pela ANATEL, cuja normatização 

vincula o modo e os critérios da prestação do serviço, estando as operadoras 

adstritas a tal regramento. 

 

Neste contexto, os artigos 44 e seguintes da Resolução mencionada 

discriminam os critérios para emissão das faturas de cobrança: 

 

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 e 
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. 
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Art. 45. A Prestadora deve apresentar ao Usuário a cobrança dos valores relativos aos 
serviços prestados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da efetiva 
prestação do serviço. 
§1º A cobrança de serviço prestado em prazo superior ao estabelecido no caput deve 
ocorrer em fatura separada, salvo manifestação em contrário por parte do Usuário, sem 
acréscimo de encargos, e a forma de pagamento ser objeto de negociação prévia entre a 
prestadora e o Usuário. 
§2º Na negociação a que se refere o §1º, a prestadora deve ofertar a possibilidade de 
parcelamento dos valores pelo número de meses correspondentes ao período de atraso 
na apresentação da cobrança. 
§3º O prazo para cobrança de chamada de outro serviço de telecomunicações em fatura 
do SMP segue a norma do respectivo serviço. 
§4º Para Usuários com Planos de Serviço de franquias em minutos, a cobrança referida 
no caput deverá considerar os minutos não utilizados da franquia no período em que a 
chamada foi realizada. 
 
Art. 46. É admitido o faturamento conjunto dos serviços de telecomunicações executados 
por outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo utilizados 
por Usuário do SMP. 
§1º As prestadoras de SMP que pactuarem acordos para faturamento conjunto são 
obrigadas a estender as condições da avença de forma equivalente às demais 
interessadas. 
§2º O disposto no parágrafo anterior se aplica ao faturamento conjunto de serviços de 
telecomunicações distintos prestados por uma mesma prestadora. 
 
(...) 
 
Art. 48. O documento de cobrança deve permitir ao Usuário o pagamento da fatura em 
qualquer dos locais indicados pela prestadora, que devem estar convenientemente 
distribuídos na localidade. 

 

Conforme se verifica, as faturas são documentos padronizados, emitidas 

em modelos que respeitam a regência estabelecida pela ANATEL, com expressa 

indicação de que o pagamento realizar-se-á com utilização da FATURA emitida pela 

operadora, dentro dos prazos que a própria normatização estabelece. 

 

Neste contexto, deve ser retirada a previsão contratual de pagamento 

mediante crédito em conta corrente bancária, como forma de adaptar ao critério de 

pagamento com base na fatura emitida pela operadora, em sintonia com a 

normatização da ANATEL. 
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Resposta: Conforme retificação ocorrida anteriormente no Edital publicado em 

24/06/2014 e resposta à primeira impugnação da Telefônica VIVO S.A: “Observadas e 

analisadas as colocações, a Administração acata a solicitação. Será retificado o Edital 

com exclusão do crédito em conta corrente bancária.”. Assim, tal solicitação foi revista e 

o Edital foi retificado à época. 

 

IV - REQUERIMENTOS.  

 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta 

impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se afaste 

qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. 

 

Tendo em vista que a sessão pública eletrônica está designada para 

11/06/2014, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, 

adiando-se a referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora 

apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da lei 

10520/2002 e do Decreto Estadual n.º 44.786/2008 ser considerado inválido, 

considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade 

ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de 

habilitação. 

 

Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja 

mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte 

da autoridade competente para tanto. 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

Belo Horizonte/MG, 30 de junho de 2014. 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A 


