
Processo nº. 0378/2014

Pregão Presencial nº. 0194/2014

Objeto: Registro de Preço para contratação de empre sa especializada em 

prestação de serviço de telefonia  móvel  para  atende r  a necessidade de 

comunicação rápida da Prefeitura Municipal de Monte s Claros.                   

Em análise à Impugnação do Edital e pedidos de esclarecimento do 

processo  licitatório  em  epígrafe,  formulado  pelas  sociedades  empresárias 

CLARO S.A, TELEFÔNICA BRASIL S.A , OI MÓVEL S.A e TIM CELULAR S.A, 

o  MUNICÍPIO  DE  MONTES  CLAROS/MG ,  neste  ato  representado  pela 

Pregoeira Suplente, Karen Daniela Magalhães de Castro, nomeada pelo Decreto 

nº 3.173/2014, e pela Assessora Jurídica da Comissão Permanente de Licitação, 

Flávia Guimarães Ferreira, e pelo Técnico em Eletrônica do Município, Varley 

Batista Aguilar, que a esta subscrevem, manifesta-se nos seguintes termos:

DA TEMPESTIVADE DA IMPUGNAÇÃO

Considerando que a seção pública para realização do Pregão acima 

mencionado está designada para o dia 13 de novembro de 2014 e que a última 

Impugnação foi protocolada no dia 10 de novembro de 2014, bem como o que 

dispõe  o  item 4  do  título  IV  do  Edital  ora  impugnado,  resta  demonstrada  a 

tempestividade do presente pleito.

QUANTO À ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES

Considerando  a  similaridade  dos  questionamentos  apresentados 

pelas  Impugnantes,  foram  agrupadas  no  presente  documento  todas  as 

respostas,  facilitando  assim  a  circulação  das  informações  à  todos  os 

interessados, de forma única.

• Do  prazo  para  iniciar  a  prestação  dos  serviços  e  en tregar  os 

aparelhos

Pleiteia a Impugnante a dilação de prazo para iniciar a prestação de 



serviços ao argumento de que “o presente item foge da normalidade e do usual 

no mercado de telecomunicações, pois o mais comum e razoável é um prazo de 

pelo menos 20 (vinte) dias úteis”:

Razão não assiste a Impugnante, haja vista que o prazo de dez dias 

para  o  início  da  prestação  dos  serviços  foi  fixado  em  decorrência  da 

essencialidade  do  serviço  que  se  pretende  contratar  e  visando  o  bom 

desempenho das atividades deste Município, bem como a iminência do término 

do contrato vigente. 

• Da responsabilidade pela manutenção 

A impugnante alega, em síntese, que não é fabricante de aparelho, 

dessa forma, caso haja a necessidade de reparo ou substituição dos aparelhos, 

a  responsabilidade  para  tanto  não  pode  recair  sobre  ela,  devendo  o  edital, 

portanto,  ser  devidamente  retificado,  a  fim  de  que  a  responsabilidade  pela 

manutenção  dos  equipamentos  não  seja  atribuída  à  Contratada,  atendendo, 

assim, os preceitos do mercado das telecomunicações e o bom senso.

O objeto da licitação é a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviço de telefonia  móvel  para  atende r  a necessidade de 

comunicação rápida da Prefeitura Municipal de Monte s Claros,  ou seja, a 

contratação do serviço é acompanhada dos equipamentos necessários para a 

sua execução e  serão  fornecidos  por  um único Contratado,  cabendo  a  este 

atender  a  todos  os  requisitos  de  garantia  e  suporte  técnico  para  o  perfeito 

funcionamento do serviço e equipamentos. 

A  Administração  pública  enquadra-se  simplesmente  como 

consumidora dos serviços ora contratados, portanto, não cabe responsabilidade 

sobre os serviços de manutenção e/ou assistência técnica, sendo imputado tão 

somente à Contratada, juntamente com seu fornecedor.

Destaca-se  que  não  há  nada  de  surreal  na  exigência  feita  pelo 

Município,  uma  vez  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  estabelece  a 

responsabilidade solidária entre o fabricante do produto e o comerciante.

Art. 18.  Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente  pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo 



a  que  se  destinam ou  lhes  diminuam o  valor,  assim  como  por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes 

do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor  exigir  a  substituição  das  partes  viciadas.  (grifos 

nossos)

Complementa o art. 3º do CDC:

Art. 3°  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica , pública ou 

privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem  como  os  entes 

despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção, 

montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação, 

exportação,  distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou 

prestação de serviços.

Ressalte-se,  ainda,  que embora aparentemente não haja  cobrança 

pelos aparelhos, a remuneração da Contratada é indireta, pois aufere ganhos 

em  razão  da  exploração  do  serviço.  Desta  forma,  indubitável  a  relação 

consumerista  a  ser  estabelecida  com  a  futura  contratada,  assim  como  sua 

obrigação em prestar garantia dos aparelhos.

• Das multas abusivas

Quanto  à  alegação  de  abuso  na  fixação  do  quantum  das  multas 

contratualmente previstas, é importante impor à análise o artigo 86, da Lei nº 

8.666/93:
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do con trato 
sujeitará  o  contratado  à  multa  de  mora,  na  forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato .
§ 1º - A multa a que alude este artigo não impede q ue a 
Administração  rescinda  unilateralmente  o  contrato  e  
aplique as outras sanções previstas nesta Lei. (g.n )

A presente solicitação demonstra-se vazia, por ausência de qualquer 

argumento  jurídico  que  torne  viciosa  a  fixação  de  multa.  A lei  de  licitações 

conferiu  ao  instrumento  convocatório  a  liberalidade  de  fixar  o  percentual 

sancionador.  Não  há  que  se  falar,  portanto,  em  abusividade  ou 



desproporcionalidade, sendo o quantum fixado de acordo com a necessidade à 

segurança das cláusulas contratuais.

• Do Pagamento

No mérito, a impugnante alega, em relação aos ITENS 8. E 8.1 DO 

EDITAL que  “mediante  acordo  firmado  entre  algumas  operadoras  e  órgãos 

integrantes do SIAF ,  os pagamentos  feitos por  tais  órgãos  serão feitos por 

boletos e não por depósito em conta corrente”.   Acrescentando ainda, que o 

Tesouro Nacional tem dado instruções nesse sentido. Diante disso, pretende vê 

o Edital sendo retificado para que seja prevista a possibilidade de pagamento via 

boleto com código de barra. 

Inicialmente, cabe ressaltar que o Município de Montes Claros não é 

entidade integrante do SIAFI.

Este  Município  compreende  as  razões  expostas  pela  empresa 

impugnante  atinentes  ao  meio  de  quitação  que  lhe  parece  mais  apropriado. 

Contudo, esclarece-se que o crédito em conta bancária apresenta-se como o 

meio  adequado  de  pagamento,  atendendo  às  necessidades  desta 

municipalidade e as da Contratada de modo inequívoco. Desta forma, consoante 

item 8 e 8.1 do Anexo I do Edital, o pagamento deverá ser efetivado por depósito 

em conta corrente em nome da Contratada, de acordo com os dados por ela 

fornecidos. 

• Da cotação conjunta para VC1, VC2 E VC3 e da omissã o quanto à 

permissão para subcontratação

A  impugnante  afirma  que  o  instrumento  convocatório  cota 

conjuntamente VC1, VC2 e VC3, mas é omisso quanto a subcontratação dos 

serviços de longa distância. Salienta ainda, que: 

(...)  é  justo  reconhecer  que  a  concorrência  pública  não 
pode cotar ligações locais e de longa distância na mesma 
planilha,  tendo  que  separá-las,  considerando  que  são 
serviços distintos. Mas, caso, queira cotá-los em lote único, 
deve permitir a subcontratação parcial para longa distância.

É importante ressaltar que a situação exposta pela impugnante não 



tem  natureza  jurídica  da  subcontratação  nos  termos  da  Lei  nº  8.666/93, 

configurando  apenas  fator  operacional  da  prestação  de  serviços,  não 

necessitando, portanto, de expressa previsão editalícia,

• Da Declaração de Parentesco

Alega  a  impugnante  que  não  possui  condições  de  fornecer  tal 

declaração,  no  formato  solicitado,  “pois  é  inviável  a  verificação  de  tantos 

funcionários  em  tão  curto  espaço  de  tempo,  além  de  ser  sem  qualquer 

razoabilidade”.

Salientamos  que,  a  interpretação  do  disposto  no  art.  9º,  III  é  no 

sentido de que a empresa não tenha em seu quadro de empregados, servidores 

públicos  da  Contratante  exercendo  funções  de  gerência,  administração  ou 

tomada de decisões.

• Da ausência da minuta do contrato em registro de pr eços.

A Impugnante  ainda  questiona  a  ausência  de  previsão  de  minuta 

contratual  dentre os anexos que constituem o Edital, asseverando que a Lei de 

licitações é clara ao indicar a minuta do contrato como anexos obrigatórios do 

edital, requerendo a disponibilização do referido instrumento.

Ressaltamos que  a  própria  minuta  da  Ata  de  Registro  de  Preços, 

Anexo  V  do  Edital,  já  contém  todos  os  elementos  do  contrato,  e conforme 

preconiza o caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93,

 “o  instrumento  do  contrato  é  obrigatório  nos  casos  de 
concorrência  e  de  tomada  de  preços,  bem  como  nas 
dispensas  e  inexigibilidades  cujos  preços  estejam 
compreendidos  nos  limites  destas  duas  modalidades  de 
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração 
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como 
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou ordem de execução de serviço”.

Não  havendo  qualquer  ilegalidade  neste  procedimento,  sendo  que 

posteriormente a aderência a Ata de Registro de Preços, a Administração emitirá 

documento  hábil  equivalente  a  instrumento  contratual,  conforme  preconiza  o 



citado art. 62 da Lei. 8.666/93.

• Contradição Editalícia. 

A) A impugnante observa que o edital determina 900 planos de internet 

para tablet e ao mesmo tempo solicita 1.000 tablets.

Assiste razão a Impugnante na observação apresentada. O Município 

de Montes Claros esclarece que trata-se de erro e fará a correção. De fato são 

900 planos de internet para 900 tablets.

B) Solicita,  a  Impugnante,  esclarecimento  a  respeito  da  quantidade 

prevista de linhas de voz para assinatura mensal.

Quanto à obscuridade apresentada, esclarece este Município, que o 

interesse da Administração Pública é pela contratação de 300 linhas e não 450, 

como suscitado. Portanto, haverá retificação.

C) Também questiona a Impugnante, se o  acesso a Internet, por meio 

de aparelho móvel, conteria franquia mínima de 5GB ou 10GB.

Aproveitamos o ensejo para informar a necessidade de uma franquia 

mínima de 5GB e não de 10GB como no Termo de Referência. Esclarecendo 

que, o erro apontado será corrigido. 

D) A  impugnante  ainda  informa,  que  quanto  aos  aparelhos  comuns 

descritos,  é  habitual  que  sejam  acompanhados  de  câmera  com  resolução 

mínima de 2  megapíxel  e não de 3.2  megapíxel.  Bem como,  a  maioria  dos 

aparelhos convencionais, nem sempre contém cartão de memória. Desta forma, 

a  Impugnante  solicita  a  adequação  do  Edital  conforme as  possibilidades  do 

mercado de Telecomunicações.

Quanto a esta solicitação,  este Município ressalta a adequação do 

Edital, bem como as especificações do objeto a serem exigidas com o praticado 

pelo mercado atual. Sendo que, quanto a este ponto questionado, o Município 

não coaduna com a informação apresentada pela  Impugnante,  mantendo as 

especificações exigidas.

• Determinação da velocidade mínima no item referente  ao modem. 

Impossibilidade de garantia de velocidade mínima de  1 mbps.



A impugnante informa que considerando a peculiaridade do serviço de 

Internet  Móvel no aspecto da abrangência de locais de acesso (a critério  do 

usuário), não seria possível garantir velocidade mínima, dado que a velocidade 

de conexão está  condicionada a diversos fatores externos que interferem na 

tecnologia da rede, dependendo do local de acesso.

Quanto  a  este  questionamento,  este  Município  esclarece  que  tal 

exigência será retificada, retirando a necessidade de garantia mínima de 1mbps.

• Esclarecimento quanto ao prazo de vigência do contr ato.

Alegam ainda  as  impugnantes,  que  o  Edital  foi  omisso  quanto  ao 

prazo de vigência do contrato.

Quanto  a  este  questionamento,  o  Município  de  Montes  Claros 

esclarece que, por se tratar a contratação por Sistema de Registro de Preço, 

essa será regida pela  vigência da Ata,  que conforme item 4 do título XII  do 

Edital, terá validade de 12 (doze) meses contados da assinatura.

• Indicação de tarifa de roaming internacional em min utos. Correção 

nas planilhas componentes do edital. Variação do dó lar.

Houve questionamento quanto  à planilha do Anexo II  – Modelo de 

proposta Comercial, que prevê a cotação de preços de serviços relacionados à 

roaming internacional. Todavia, segundo a Impugnante, a estimativa de tarifação 

da espécie é incompatível  com o método de tarifação,  dado que indica uma 

estimativa de “minutos”/mês e valores unitários.

Portanto, esclarecendo, este Município informa que será retificada tal 

informação,  sendo  que,  as  chamadas  internacionais  serão  solicitadas, 

eventualmente, quando necessárias, através de cadastro prévio.

• Esclarecimento  quanto  a  solicitação  do  serviço  siga -me. 

incompatibilidade com a previsão de serviço gestão.

A  impugnante  informou  que  o  serviço  siga-me  requisitado  é 

incompatível  com  o  serviço  gestão  para  bloqueio  de  chamadas  também 

solicitado  pela  administração  nos  itens  1  e  4.1  do  Anexo  I  –  Termo  de 

Referência, sendo incabível a prestação dos dois serviços de forma conjunta por 



qualquer operadora.

Para tanto, informa este Município, ter sido verificado que o serviço 

siga-me causa transtorno ao serviço gestão. Portanto será acatada a solicitação 

da impugnante, e a cláusula citada no Termo de Referência, retificada.

•  Esclarecimento quanto ao valor do aparelho reposto , valor da nota 

fiscal.

A  Impugnante  solicita  modificação  no  Edital  para  prever  o 

ressarcimento no valor inscrito na nota fiscal que acompanha o aparelho, nas 

hipóteses de roubo, furto ou danos.

Quanto a isto, informa o Município de Montes Claros, que a reparação 

deve ocorrer no exato valor do prejuízo sofrido pela Contratante. Sendo que, o 

valor será aquele constante da nota fiscal  do aparelho. Portanto, passível  de 

retificação.

• Impossibilidade da escolha da marca, ainda que post eriormente, por 

parte  da  administração pública.  Violação ao  artigo  7.°,  §5.° da lei 

8666/1993.

Fora questionado o item 3.3 do Anexo I – Termo de Referência, onde 

prevê a disponibilização de aparelhos especificando que a contratada deverá 

oferecer no mínimo 2 (dois) modelos de aparelhos atualizados para escolha.

Quanto a este apontamento, informa-se que haverá retificação. Sendo 

que tal cláusula será retirada do Termo de Referência – Anexo I.

• Exigência  de  bloqueio  do csp –  código de seleção de  prestadora 

(csp)  para  ligações  ldn  e  ldi.  Atuação  necessária  d o  cliente. 

Restrição da competitividade. Ilegalidade.

Fora questionado o item 5.12 do Anexo I – Termo de Referência onde 

obriga a Contratada a “disponibilizar a facilidade para que as ligações de longa 

distância sejam realizadas somente por intermédio do Código de Seleção da 

Prestadora - CSP,definido pelo órgão gestor do contrato.”

Quanto a esta informação, esclarece o Município de Montes Claros 

que será retificado o Edital neste ponto e tal exigência dispensada. Foi verificada 



a desnecessidade da ferramenta de bloqueio por parte da contratada, pois tal 

serviço será realizado pela própria contratante.

• Transferência  de  agenda  entre  aparelhos.  Atuação  ne cessária  do 

cliente.

Fora questionado o item 3.20 do Anexo I – Termo de Referência, onde 

estabelece,  como  obrigação  da  contratada,  transferência  de  agenda  entre 

aparelhos (em caso de troca de aparelho).

Infere-se  aqui,  que  tal  exigência  será  afastada  e  o  Termo  de 

Referência retificado.

• Impossibilidade  de  disponibilização  de  um  serviço  a nti-fraude  24 

(vinte e quatro) horas por dia.

Fora questionado o item 5.34 do Anexo I – Termo de Referência, onde 

estabelece a obrigatoriedade de se manter um serviço antifraude 24 (vinte e 

quatro) horas por dia.

Quanto  ao  questionamento,  foi  verificado  que  a  operadora  já 

responde por quaisquer ligações que tenham sido feitas comprovadamente por 

aparelhos  clonados  ou  em  quaisquer  outras  modalidades  de  fraude,  sendo 

desnecessária  a  oferta  do  serviço  anti-fraude  24  horas.  Sendo  assim,  tal 

exigência também será passível de retificação.

• Prazo  de  30  (trinta)  dias  de  pagamento  em  desacordo  com  a 

resolução n.º 477/2007 da Anatel.

Quanto a este questionamento, informa a impugnante a respeito de 

incompatibilidade do edital em relação às normas estabelecidas pela ANATEL. 

Refere-se às regras de pagamento incluídas no item 8.1 do Anexo I – Termo de 

Referência.

Alega ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento difere 

dos  critérios  estabelecidos  pela  ANATEL para  a  cobrança  dos  débitos  dos 

serviços telefônicos, nas faturas previamente aprovadas, conforme exposto na 

Resolução 477/2007 da ANATEL.



Esclarece este Município, que este é o prazo usual da Administração 

Pública  Municipal  para  seus  pagamentos,  sendo  que  este  prazo  atende  as 

funcionalidades  internas  do  Município.  Para  tanto,  foi  analisado  que  a 

modificação  do  Edital  solicitada,  traria  prejuízos  a  Administração  Pública 

Municipal.

• Impossibilidade de Repasse de Preços e Vantagens Of erecidos No 

Mercado.

A  impugnante  questiona  o  item  5.22  do  Anexo  I  –  Termo  de 

Referência,  que  prevê  o  repasse,  para  o  contratante,  de  todos  os  preços  e 

vantagens,  inclusive  os  de  horário  reduzido,  sempre  que  esses  forem  mais 

vantajosos do que os ofertados no Contrato.

Informa ainda no questionamento, que tal previsão é de cumprimento 

inviável, não apenas pelas características do mercado, como também pelo fato 

de que os preços de uma licitação já serem diferenciados, reduzidos em relação 

àquele ofertado na relação negocial comum.

Para  este  Município  importa  salientar  que  é  legítima  a  busca,  por 

parte  deste  Município,  pelas  melhores  condições  possíveis  nos  contratos 

administrativos por ele firmados e exigir o repasse de condições comerciais já 

ofertados e praticados pela própria contratada no mercado. Aceitar tratamento 

alheio  e  diverso  às  contratações  do  mercado  seria  comportar-se  de  forma 

desidiosa a probidade administrativa. 

É  sabido  que  a  Administração  goza  em  suas  contratações  das 

cláusulas exorbitantes que serão sempre cobradas nos limites da lei.  Não se 

está restringindo os direitos da futura contratante o que se visa com a cláusula 

em avença é a proteção de cobranças descabidas e injustificadas.

•  Esclarecimento  quanto  à  quantidade  de  aparelhos  por  modelo 

solicitado em edital. Divergência de previsões.

Há ainda  questionamento  quanto  ao   item 3.26.1  do Anexo  I  – 
Termo de Referência onde estipula o fornecimento de 100 (cem) Smartphones, 
200 (duzentos) aparelhos celulares comuns, 50 (cinquenta) modems e 1000 (um 
mil) tablets, através de comodato. 



Informa  ainda  na  impugnação  que  a  redação  do  item  3.28  do 
mesmo Anexo prevê que “a Licitante Vencedora deverá disponibilizar, no prazo  
máximo e 10 (dez)  dias úteis  a contar  da data  da assinatura  do contrato,  a  
habilitação de 170 linhas e entrega dos respectivos aparelhos, conforme quadro 
abaixo (...)”. Alegando ao final divergências nas informações.

Informa, este Município, que como o Pregão Presencial está sendo 
realizado via Sistema de Registro de Preços, a existência a quantidade estimada 
para o objeto não obriga o Município a adquirir no mesmo quantitativo. Sendo 
que, apesar de ser estimada a aquisição de 300 aparelhos, de início o Município 
optou pela habilitação inicial de 170 linhas.

• Esclarecimento quanto ao CNPJ da nota fiscal e dos documentos de 

habilitação e da proposta de preços. Conclusão.

A Impugnante requer que seja retificado o Edital,  permitindo que o 

CNPJ das notas fiscais bem como o contrato firmado seja com a filial da licitante 

do Estado onde os serviços serão efetivamente prestados, mas que na fase de 

habilitação  e  oferecimento  de  propostas  sejam  exigidos  tão  somente  os 

documentos da matriz.

Destarte, o Município esclarece que, se a Impugnante participar do 

presente  Pregão  Presencial  através  de  sua  Matriz,  todos  os  documentos 

requisitados  deverão  ser  atinentes  ao  CNPJ  da  Matriz,  inclusive  nota  fiscal, 

documentos habilitatórios e de proposta de preços. A mesma lógica deve ser 

seguida  caso  participe  através  da  Filial,  não  podendo  haver  confusão  de 

documentos.

• Esclarecimento quanto ao prazo de assinatura do con trato e da ata 

de registro de preços. Ausência de previsão no edit al.  

Há ainda  questionamento,  quanto  à  data  de  assinatura  da  Ata  de 

Registro  de  Preços  e  do  contrato,  já  que  não  houve  a  correspondente 

informação acerca da data de assinatura dos mesmos.

Esclarece,  o  Município  de  Montes  Claros,  que  razão  assiste  à 

contratada. Sendo que, o prazo para assinatura da ata de registro de preços 

demonstrou-se  obscura  e  subjetiva  no  Edital.  Portanto,  informamos  que  tal 

previsão  será  incluída  no  Edital  através  de  retificação.  Prevendo  assim,  a 



convocação do adjudicatário no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do ato 

adjudicação.  Prazo  este  que  atende  ao  Interesse  Público  almejado  nesta 

contratação.

• Impedimento à participação de empresas suspensas de  licitar com a 

administração pública em geral

Uma das Impugnantes requer seja excluído o item 2.2, V do Edital, 

que veda a participação apenas das empresas suspensas de licitar e impedidas 

de contratar com o Tribunal de Contas da União, e não com a Administração 

Pública em geral. Para tanto alega, em síntese, que o art. 87, da Lei 8.666/93, 

faz  distinção  da  extensão  das  penalidades  por  meio  da  utilização  ora  da 

expressão Administração, ora da expressão Administração Pública.

Diante disto, colamos jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

que firma o entendimento a respeito da matéria:

ADMINISTRATIVO  –  MANDADO  DE  SEGURANÇA  – 
LICITAÇÃO – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO 
ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
-  INEXISTÊNCIA  –  IMPOSSIBILIDADE  DE 
PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE 
– LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III.
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração 
Pública  e  Administração,  por  isso  que ambas as  figuras 
(suspensão temporária de participar em licitação (inc. III) e 
declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante 
a não-participação em licitações e contratações futuras.
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as 
suas funções, para melhor atender ao bem comum.
- A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de 
licitação”  não  pode  ficar  restrita  a  um  órgão  do  poder 
público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o 
sujeito para contratar com a Administração se estendem a 
qualquer órgão da Administração Pública.
- Recurso especial não conhecido.” (REsp 151.567/RJ, Rel. 
Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208)
“A aplicação da sanção prevista no inciso III do art. 87 da 
Lei  8.666/1993  impede,  em  avaliação  preliminar,  a 
participação da empresa em certame promovido por outro 
ente da Administração Pública
Representação  de  unidade  técnica  do  Tribunal  apontou 
suposta  irregularidade  na  condução  pela  Prefeitura 
Municipal  de  Brejo  do  Cruz/PB  da  Concorrência  1/2011, 
que tem por objeto a contratação das obras de construção 
de  sistema  de  esgotamento  sanitário,  custeadas  com 



recursos de convênio firmado com a Fundação Nacional de 
Saúde  -  FNS,  no  valor  de  R$  5.868.025,70.  A unidade 
técnica  noticiou  a  adjudicação  do  objeto  do  certame  à 
empresa  MK  Construções  Ltda  e  sua  homologação  em 
2/3/2012. Informou que já houve celebração do respectivo 
contrato,  mas  as  obras  ainda  não  iniciaram.  Considerou 
irregular  a  contratação,  visto  que  a  essa  empresa havia 
sido aplicada, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 
em 8/6/2011, pena de suspensão do direito de participar de 
licitação ou contratar com a Administração pelo prazo de 2 
anos, com base no inc. III do art. 87 da Lei 8.666/1993, por 
inexecução  contratual.  A  empresa  também  veio  a  ser 
sancionada, com base o mesmo comando normativo, em 
12/3/2012, pela Universidade Federal de Campina Grande. 
Estaria,  pois,  impedida,  desde  8/6/2011,  “de  licitar  ou 
contratar  com  quaisquer  órgãos  ou  entidades  da 
administração  pública  federal  estadual,  distrital  ou 
municipal,  eis  que  a  apenação  dela,  pelo  TRE/PB, 
fundamentou-se no art. 87, inciso III, da referida Lei, que, 
por ser nacional,  alcança a União,  os Estados, o Distrito 
Federal  e  os  Municípios”.  Restariam,  em  face  desses 
elementos, configurados os requisitos do fumus boni iuris e 
dopericulum  in  mora  para  a  concessão  da  medida 
pleiteada.  O  relator  do  feito,  então,  decidiu,  em  caráter 
cautelar, determinar: a) à Prefeitura Municipal de Brejo do 
Cruz/PB que se abstenha, até deliberação do Tribunal, de 
executar  o  contrato  firmado  com  a  empresa  MK 
Construções Ltda; b) “à Fundação Nacional de Saúde que 
se  abstenha,  até  ulterior  deliberação  do  Tribunal,  de 
transferir recursos no âmbito do convênio PAC2-0366/2011 
(...),  firmado  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Brejo  do 
Cruz/PB ...”; c) promover oitivas do Prefeito e da empresa 
acerca dos indícios de irregularidades acima apontados, os 
quais podem ensejar a anulação do citado certame e dos 
atos  dele  decorrentes.  Comunicação  de  Cautelar,  TC 
008.674/2012-4, Ministro Valmir Campelo, 4.4.2012.”

Nesse sentido, o TCU, por meio da citada decisão, andou por bem em 
alterar o seu entendimento, determinando que a aplicação da sanção prevista no 
inciso  III  do  art.  87  da  Lei  8.666/1993  impede,  em  avaliação  preliminar,  a 
participação da empresa em certame promovido por outro ente da Administração 
Pública.  E  diante  disto,  o  Município  de  Montes  Claros  coaduna  com  tal 
entendimento.

• Vedação à participação empresas de um mesmo grupo e conômico

Em suma, a impugnante solicita que seja permitida a participação de 

empresas de mesmo grupo econômico, nos termos do art. 33 da Lei 8.666/93. 



Ainda segundo a empresa, faz-se necessário permitir o que veda o item 4.7 do 

Edital, pois compreende que o item supracitado pode implicar em restrição da 

competitividade.

Da leitura e interpretação do item, resta claro que não está vedada a 

participação  de  todas  as  sociedades  integrantes  de  um  mesmo  grupo 

econômico, mas, estão aquelas que tenham interesse econômico em comum.

 A hipótese de ser permitida a participação de empresas associadas 

integrantes  de  um  mesmo  grupo  econômico  que  tivessem  interesses 

econômicos em comum implicaria, certamente, em restrição da competitividade 

da licitação, já que tais empresas deixariam de competir entre si. 

Diante  do  exposto,  entendemos  que  a  permanência  do  item,  na 

realidade, tem como objetivo aumentar a competitividade, devendo, portanto, ser 

mantido.

• Vedação à participação de licitantes em regime de c onsórcio

Houve questionamento quanto ao item 2.8, V do Edital que veda a 

participação de empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma 

de constituição.

Diante  disto,  o Município  firma entendimento conforme acórdão do 

TCU:
Fica  ao  juízo  discricionário  da  Administração  Pública  a 
decisão, devidamente motivada, quanto à possibilidade de 
participação  ou  não  em  licitações  de  empresas  em 
consórcio  Relatório  de  Auditoria  do  Tribunal  tratou  das 
obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
as  bacias  hidrográficas  do  Nordeste  Setentrional  (PISF), 
especificamente do Lote 5,  do Edital  de Concorrência nº 
12011/2011,  realizada  pelo  Ministério  da  Integração 
Nacional – (MI). Uma das irregularidades apontadas foi a 
restrição  à  participação  de  empresas  em  consórcio. 
Segundo o MI, “a participação de empresas sob a forma de 
consórcio  envolveria  a  discricionariedade  da 
Administração”,  sendo  que,  conforme  precedente 
jurisprudencial  do TCU,  “o juízo  acerca  da admissão ou 
não de empresas consorciadas na licitação dependerá de 
cada  caso  concreto”.  Ao  concordar  com  a  alegação 
apresentada, o relator registrou em seu voto que “há que 
se demonstrar com fundamentos sólidos a escolha a ser  
feita pelo  gestor durante o processo de licitação no que 



toca à vedação da participação de consórcios, ou mesmo à  
sua  autorização”.  Deveria  ser  analisada,  portanto,  a 
situação  de  cada  empreendimento,  a  partir  de  suas 
variáveis,  tais  quais  o  risco  à  competitividade,  as 
dificuldades de gestão da obra e a capacitação técnica dos 
participantes. Diante disso, a partir do que fora examinado 
pela unidade instrutiva, para o relator, “há que se ponderar 
para o fato de que cabe ao gestor definir qual o caminho a  
tomar relativamente à participação ou não de consórcios,  
de forma motivada no âmbito do processo licitatório”. Nos 
termos  do  voto  do  relator,  o  Plenário  manifestou  sua 
anuência.  Precedente  citado:  Acórdão  nº  1246/2006,  do 
Plenário. Acórdão  n.º  1165/2012-Plenário,  TC 
037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012.

Mantém-se a cláusula editalícia.

• Inexistência de aplicação da alternatividade estatu ída nos incisos ii e 

iii do art. 29 da lei de licitações

Questionou-se o item 1.2.2, IX do Edital, onde estatui que deverá ser 

apresentada a titulo de habilitação:  “prova de regularidade com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, relativa a sede do licitante;”

Alega  a  Impugnante,  que  a  referida disposição colide  frontalmente 

com o disposto no artigo 29 da Lei n.º 8.666/93

Esclarece,  este  Município  que  as  exigências  para  a  habilitação 

jurídica  e  fiscal,  conforme  disposto  no  item  1.2.2,  IX  do  Edital,  restringe-se 

somente ao estabelecimento que irá prestar os serviços, em consonância com o 

disposto  no  Acórdão  n.  3.056/2008  –  TCU  -  Plenário.  O  CNPJ  do 

estabelecimento participante da licitação permanece vinculado ao procedimento 

licitatório e aos demais atos decorrentes deste, tal como assinatura da ata de 

registro de preço, responsabilidade pela execução dos serviços, etc. Portanto, 

mantida a exigência.

• Exigência de regularidade trabalhista como requisit o de habilitação 

aplicável às contratações empreendidas pelo poder p úblico

Questiona o impugnante a respeito do item 1.2.5, IX do Edital, onde 

exige,  a  título  de  habilitação,  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos 



perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 

válida,  nos  termos  do  Título  VII-A da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943.

Alega a Impugnante, que, a apresentação de Certidão Positiva com 

Efeitos  de  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  também  possibilita  o  titular  a 

participar de licitações.

Não obstante as judiciosas razões da impugnante, entende-se que a 

impugnação  deduzida  não merece provimento.  Senão  vejamos:  conforme se 

extrai  do  comando legal  inserto  no §  2º  do art.  642-a da  CLT,  “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”, daí porque se afigura indene de 

dúvidas  que  no  item  1.2.5,  IX  do  edital  está  devidamente  assegurada  a 

apresentação  da  certidão  positiva  de  débitos  trabalhistas  com  os  mesmos 

efeitos da CNDT.  Ademais,  forçoso reconhecer  que interpretação em sentido 

diverso implicaria em manifesta negativa de vigência da lei federal nº 12.440/11 

e do código tributário nacional, circunstância esta necessariamente rechaçada 

por esta pregoeira.

• Exigência  de  declaração  de  inexistência  de  fato  sup erveniente 

impeditivo de habilitação

Presente  questionamento  quanto  ao  item  9,  IX  do  Edital,  onde 

determina que é requisito para a participação no pregão, o licitante que declarar 

a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a habilitação.

Observe-se  que  tal  declaração  consta  do  Sistema  Comprasnet, 

estando prevista, tal como a empresa citou, no § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, 

a obrigação da licitante declarar, sob as penalidade legais, a superveniência de 

fato impeditivo da habilitação.

Primeiramente, informo que o cadastramento da proposta da empresa 

interessada em participar  deste  Pregão ou qualquer  outro  Pregão promovido 

pela  Administração  Pública,  por  meio  do  Sistema  Comprasnet,  exige  que  a 

empresa,  obrigatoriamente,  declare  a  “inexistência  de  fato  superveniente 

impeditivo da habilitação”.O Ministro Relator do Acórdão nº 1047/2012 – Plenário 

TCU,  entende  que  a  ausência  da  declaração  de  inexistência  de  fato 

superveniente  impeditivo  à  habilitação,  configura  o  cometimento  de 

irregularidade no certame, conforme texto transcrito:



“(....)  3.  Inicialmente,  foram efetuadas  as audiências  dos 
Srs.  Nei  Moacir  Rossatto  de  Medeiros,  ex-prefeito, 
responsável  pela  adjudicação  e  homologação  dos 
certames;  Gilberto  Cipriano  Maniçoba,  presidente 
Comissão Permanente de Licitação;  e Marcos Alberto da 
Silveira  Mesquita  e  Maria  Giselma  de  Lima,  membros 
daquela  Comissão,  para  apresentação  de  justificativas 
acerca  das  irregularidades  resumidas  abaixo:  a)  falta  de 
data e assinatura das empresas nos protocolos de entrega 
dos convites, o que indicaria que não houve participação 
efetiva nos certames (art. 21, § 3º, e art. 38, inciso II, da Lei 
8.666/1993); b) fracionamento de despesas relativamente 
aos convites 001 e 011/2003, com o objetivo de fugir  ao 
procedimento normal - que seria tomada de preços (art. 22, 
inciso II e § 2º, e art. 23, § 5º, da Lei 8.666/1993) - uma vez 
que  tratavam  de  uma  única  aquisição  (compra  de  um 
caminhão  equipado  com  carroceria  de  madeira);  c) 
ausência,  nos  convites  001  e  011/2003,  de  cópia  de 
documentos requeridos nas licitações (certidões quanto à 
dívida  ativa  da  União,  de  quitação  de  tributos  e 
contribuições federais e de regularidade junto ao Fundo de 
Garantia  por  Tempo  de  Serviço;  provas  da  verificação 
quanto à regularidade do cadastramento das licitantes no 
Sistema de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  - 
Sicaf; atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais em 
vigor, devidamente registrados, para fins de comprovação 
do  ramo  de  atividade  das  empresas;  e  declarações  de 
inexistência de fato impeditivo à habilitação); 
(....)”  

Nesse sentido, não se enxerga qualquer óbice a tal exigência, não 

se vislumbrando, também, qual o prejuízo ou dificuldade de um licitante firmar tal 

declaração, sendo essa verdadeira.  

•  Previsão de exigências restritivas à participação d as licitantes .

A empresa impugnante alega que o Edital faz uso de cláusulas que possuem 
restrição à competitividade. Cita o artigo 6º da Lei nº 9.472/1997, no entanto não 
menciona o constante no artigo 3º da Lei e seus incisos onde garante os direitos 
dos usuários, interpretado no sentido amplo a Administração Pública caracteriza-
se como usuária logo tem o direito de escolher a prestadora do serviço mediante 
licitação  pública  respeitando  os  princípios  presentes  no  artigo  3º  da  Lei  nº 
8.666/93.

Art.  3o  A licitação destina-se a garantir  a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais  vantajosa  para  a  administração  e  a  promoção  do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 



julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do  julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos.

Logo o anexo III do Edital questionado foi elaborado de acordo com a 

legalidade e a moralidade administrativa, pois não se admite em contratações 

públicas a participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 

ou responsável pela licitação. Neste sentido a palavra “servidor” apresentada no 

mencionado item da impugnante deve-se entender em sentido amplo qualquer 

servidor do Município. Tal exigência encontra-se devidamente respaldada pelo 

artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993:

Art.  9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação  ou  da  execução  de  obra  ou  serviço  e  do 
fornecimento de bens a eles necessários:
 I – omissis 
II – omissis 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante 
ou responsável pela licitação
A  Lei  de  Licitações  reprova  a  adoção  de  cláusulas 
discriminatórias fundadas em critérios não pertinentes ou 
não relevantes para o objeto da contratação, como se vê 
do inciso I do § 1º do art. 3º: 

• Pagamento em caso de recusa do documento fiscal

Houve questionamento quanto ao item 8.4 do Termo de Referência, 

onde  prevê  que  “As  Notas  Fiscais  que  apresentarem  incorreções  serão 

devolvidas  ao  fornecedor  para  as  devidas  correções  e  o  prazo  para  o 

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, 

considerado valido pelo Órgão/Entidade.”

Informa às licitantes, este Município, que nas contratações realizadas 

pela  Administração  Pública  Municipal,  tem-se  como  regra  padrão  somente 

efetuar o pagamento dos serviços prestados quando verificado o cumprimento 

de todas as obrigações contratuais da contratada, regramento previsto em todos 

os editais de licitação, contratos e, nos termos do art. 40, §3º da Lei n. 8.666/93 

que  condiciona  a  emissão  do  documento  de  cobrança  ao  adimplemento  da 

obrigação contratual. 

Assim, adotam-se exigências que visam resguardar a Administração 

Pública de efetuar pagamentos decorrentes de erros em faturas ou de serviços 



não executados.

As exigências constantes do item 8.4 do Termo de Referência têm o 

objetivo de resguardar a Administração de efetuar pagamentos de notas fiscais 

que  comprovem  exatamente  a  realização  dos  serviços  de  acordo  com  o 

estabelecido em contrato.

•  Retenção de Pagamento pela Contratante.

A licitante  questiona  a  respeito  da  possibilidade  de  retenção  de 

pagamento na forma do item 8.5 do Anexo I – Termo de Referência.

 Sustenta  ainda  que  a  suspensão  do  pagamento  pelos  serviços 

prestados não consta no rol do art.  87 da Lei n.º 8.666/93, o qual  elenca as 

sanções  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato.  Por  fim  requer  a 

modificação dos itens supramencionados, no intuito de inviabilizar a retenção 

dos pagamentos em caso de inadimplência da garantia e de não condicionar o 

pagamento à comprovação da regularidade fiscal da Contratada. 

Em relação aos pontos colacionados é mister conhecer de importante 

deliberação contida no Acórdão nº 1.299/2006 do Tribunal de Contas da União, 

que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo TRT/RJ 

contra o Acórdão nº 740/2004, mantida, pois, a determinação a esse Tribunal do 

Trabalho  de  "efetuar  pagamentos  decorrentes  de  obrigações  assumidas 

mediante  a  verificação  da  situação  da  regularidade  fiscal  do  credor,  em 

observância  à  Decisão  nº  705/94  –  Plenário  (Ata  nº  54/94)".  Por  via  de 

consequência, a partir dessa deliberação, deve a Administração desse Tribunal 

(SERVINDO  TAMBÉM  COMO  REFERÊNCIA  PARA  TODOS  OS  DEMAIS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS) dar eficácia à determinação 9.3.15 do citado Acórdão nº 

740/2004,  verbis:  "incluir  nos  contratos  celebrados  com  terceiros,  cláusula 

facultando à Administração a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, 

caso  as  contratadas  não  estejam  regulares  com  a  seguridade  social,  em 

observância ao §3º do art. 195 da Constituição Federal".

 Não  se  trata,  portanto,  de  penalidade  à  empresa  como  alega  a 

impugnante, e, por isso, está de acordo com a jurisprudência.

• Base  de  cálculo  das  multas  em  caso  de  inexecução  pa rcial  do 

contrato.



Questiona ainda, a impugnação, a respeito do item 10.1, I do Termo 

de Referencia e 6.2, I da Ata de Registro de Preços, onde preveem a aplicação 

de multas sobre o valor total adjudicado, mesmo em caso de inexecução parcial. 

Alega a Impugnante, que 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.

Este  Município  esclarece  que  o  art.  87,  inciso  III,  da  Lei  8.666, 

determina  que  na  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  a 

Administração  poderá  aplicar  a  sanção  de  multa,  na  forma  prevista  no 

instrumento convocatório ou no contrato. Ocorre que não está estabelecido no 

dispositivo em questão qualquer limite à aplicação da multa, ficando a cargo da 

administração a fixação desse limite.

• Necessidade de previsão sobre reajuste contratual

A Impugnante requer inclusão de previsão contratual, de modo que o 

reajuste dos preços seja realizado da seguinte forma:

 “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”.

Informa este  Município  que,  quanto  ao  reajuste  dos  preços:  A Lei 

10.192/2001 em seu artigo 3º expressamente determina que serão reajustados 

ou corrigidos monetariamente; vejamos: Art. 3º Os contratos em que seja parte 

órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União,  dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos 

monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não 

conflitarem,  ...”  Corroborando  com  o  exposto  segue  comentários  de  Marçal 

Justen Filho ao art. 55 inciso III  da Lei 8.666/93; vejamos: 

“Somente se admite reajuste após decorridos doze meses, 
com efeitos para o futuro. Segundo a nova sistemática, não 
se produz reajuste entre a data da proposta e a data da 
contratação. Computa-se sempre o prazo de doze meses. 
(…)  A ausência  de  previsão  contratual  do  reajuste  não 
importa  supressão ou vedação a tanto,  como já  exposto 



nos  comentários  ao  art.  40.  (JUSTEN  FILHO,  Marçal. 
Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos 
Administrativos.  11ª  edição.  São  Paulo,Editora  Dialética. 
2005, pag. 493). 

No entanto, em existindo regramento especial e portanto conflito com 

a Lei  10.192/2001  cumpre  que  se  observe  o  Princípio  da Especialidade;  há 

assim que se observar o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado; 

aprovado pela Resolução nº 426/2005 da ANATEL; o qual prevê a utilização do 

IST  (Índice  de  Serviços  de  Telecomunicações)   como  índice  de  reajuste; 

vejamos: 
“Art. 42. 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.”   

• Ausência de dotação orçamentária

A impugnante ainda alega que, pela análise do Edital em questão, 

não  se  pode  verificar  a  previsão  de  dotação  orçamentária  para  os  gastos 

referentes à presente licitação.

Em que pese nas licitações comuns o inciso III, §2º do art. 7º e art. 

14, todos da Lei nº 8.666/93, prescreverem a obrigatoriedade de indicação da 

dotação  orçamentária  como  condição  para  o  lançamento  do  certame, 

entendemos que no caso de registro de preços, em que não há, de antemão, 

certeza quanto às futuras e eventuais contratações, esclarece, este Município, 

que a exigência é desnecessária.

Edgar Guimarães assinala justamente o seguinte:
"Não se pode perder de vista que a licitação para registrar 
preços  possui  uma  finalidade  específica  e  peculiar,  qual 
seja,  registrar  preços  para  determinados  objetos,  da 
mesma forma que não se pode olvidar que a Administração 
Pública, ainda que tenha instituído este registro e que a ata 
esteja válida, não tem obrigação alguma de contratar com 
o fornecedor que teve o seu preço registrado por ocasião 
da respectiva licitação.



A  meu  juízo,  os  argumentos  fáticos  expendidos  no 
parágrafo anterior são suficientes para sustentar a tese de 
que,  nas licitações  para  registrar  preços,  a indicação da 
dotação  orçamentária  com  saldo  suficiente  para  fazer 
frente às despesas não é necessária." (Registro de Preços: 
aspectos práticos e jurídicos. São Paulo: Fórum, 2008. P. 
56).

Nesse  sentido,  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  no  acórdão  nº 

1279/2008, já decidiu:

 "(...)  o  registro  de  preços  não  é  uma  modalidade  de 
licitação, e sim, um mecanismo que a Administração dispõe 
para  formar  um  banco  de  preços  de  fornecedores,  cujo 
procedimento de coleta ocorre por concorrência ou pregão. 
Em razão de ser um mecanismo de obtenção de preços 
junto aos fornecedores para um período estabelecido, sem 
um  compromisso  efetivo  de  aquisição,  entendemos  ser 
desnecessário, por ocasião do edital, o estabelecimento de 
dotação orçamentária. Todavia, por ocasião de uma futura 
contratação,  torna-se  imprescindível  a  dotação 
orçamentária para custeio da despesa correspondente, na 
forma do art. 11 do Decreto 3931/2001. Assim, acolhemos 
a justificativa. (...).

•  Dos Critérios de Aceitabilidade do Objeto.

Houve Questionamento quanto ao item 3.1 do Termo de Referência 

onde dispõe que o início da prestação do serviço será no prazo de 10 (dez) dias 

uteis a contar da assinatura do Contrato.

Desta  forma,  a Impugnante  requereu a  modificação do Edital  para 

previsão de um prazo mínimo de 15 (quinze) dias.

No  entanto,  informa,  este  Município,  que  não  assiste  razão  a 

Impugnante. O Município de Montes Claros esclarece que o prazo de 10 (dez) 

dias  úteis  é  suficiente  para  início  da  execução  do  serviço  a  ser  contratado, 

devido a urgência e essencialidade da presente contratação.

• Do tempo de reparo e substituição.

A impugnante questiona o Item 3.9 do Anexo I – Termo de referência 

que dispõe sobre o prazo para reparo de aparelhos que apresentem defeitos, 

que não poderá ultrapassar vinte e quatro horas. No fim, requer a adequação do 



prazo no item 3.10 para 30 dias.

Destarte, a solicitação realizada pela Impugnante não é possível de 

ser acatada pelo Município. Devido à essencialidade do serviço e da demanda, 

que exigem a disponibilidade de linhas telefônicas para a boa execução dos 

serviços intrínsecos da Administração Pública Municipal. Mantida a exigência em 

comento.

PERGUNTAS:

• Visando  a  participação  em  igualdade  de  todas  as  lic itantes, 

solicitamos que seja aceito um plano ilimitado, com  franquia de 3GB, 

e redução de velocidade para 100Kbps após atingimen to da franquia. 

Nossa solicitação será acatada?

Este Município informa a impossibilidade de acatar tal solicitação, em 

vista da necessidade e essencialidade de que o serviço seja prestado conforme 

o especificado no item questionado.

• “3.13  -  A  definição  do  formato  do  arquivo  eletrônic o  e  seu 

mecanismo de entrega serão negociados entre a PMMC e a Licitante 

Vencedora, após a assinatura do Contrato, sem ônus para a PMMC”.

Referente aos relatórios, informamos que será dispo nibilizada uma 

ferramenta Web, onde é possível efetuar downloads d as 3 últimas 

faturas, e que dessa forma a própria contratante po derá customizar 

o  formato  de  relatório  desejado,  e  que  desta  forma  estaremos 

atendendo ao solicitado. Nosso entendimento está co rreto?

Quanto a solicitação da empresa referente ao item 3.13 do Termo de 

referência,  esclarece-se  que  os  relatórios  poderão  ser  disponibilizados  via 

ferramenta Web.

• Item  3.26  –  Especificação  dos  Aparelhos  –  Anexo  I  –  Termo  de 

Referência.

Visando  viabilizar  a  participação  de  uma  maior  quan tidade  de 

licitantes,  uma vez que os equipamentos não são for necidos com 

Cartão  de  memória,  solicitamos  que  seja  aceito  um e quipamento 



com memória interna de 2 GB, e que seja retirada a exigência de 

fornecimento do cartão. Reforçando, solicitamos que  seja aceito um 

equipamento com câmera de 2.0MP, uma vez que esta c aracterística 

satisfaz as necessidades de um equipamento comum.

Informa,  o  Município  de Montes Claros,  que se a memória  interna 

satisfizer o quantitativo mínimo de 1gb, esclarece este Município, estar atendida 

as necessidades exigidas para aparelho comum. Quanto à resolução da câmera, 

mantém-se conforme o exigido. 

• (Quanto  ao  Modem  –  Anexo  I  –  Termo  de  Referência)  V isando 

viabilizar  a  participação  de  uma  maior  quantidade  d e  licitantes, 

solicitamos que a exigência de compatibilidade Linu x (Ubuntu 8.04 

ou superior) seja desejável e não obrigatória

Não  poderá  ser  acatada  a  solicitação  da  Impugnante,  quanto  a 

possibilidade de se retirar a obrigatoriedade da exigência da compatibilidade dos 

Modem’s com o Sistema Linux. Salienta-se que o Modem deverá ter capacidade 

de funcionamento através dos sistemas operacionais previstos no Edital.

• ESTIMATIVA DE  PRECO  E  DISPONIBILIDADE  ORCAMENTARIA  E 

FINANCEIRA PARA A DESPESA

Referente  aos  valores  informados  na  ESTIMATIVA  DE  P RECO, 

entendemos que  trata-se  apenas de uma estimativa  e  não de  um 

valor limite para contratação dos serviço, uma vez que a modalidade 

é pelo menor  valor  global,  e  que a  licitante  é livr e  para  efetuar  a 

distribuição  dos  valores,  de  forma  a  obter  o  menor  valor  global. 

Nosso entendimento está correto?

Quanto à solicitação da impugnante a respeito da possibilidade para 

efetuar livremente a distribuição de valores, superando o limite da estimativa de 

preço, entendemos que tal conduta é vedada pelo Tribunal de Contas da União 

e assim coadunamos. 

• “5.12 – Anexo I – Termo de Referência - Disponibili zar a facilidade 

para que as ligações de longa distância sejam reali zadas somente 



por intermédio do Código de Seleção da Prestadora -  CSP, definido 

pelo  órgão  gestor  do  contrato.  Esta  facilidade  pode rá  ser 

implementada utilizando facilidade da rede de telec omunicações ou 

do aparelho móvel.”

Informamos que de acordo  com a regulamentação, o u suário é livre 

para escolher o CSP, logo,  a operadora não poderá c onfigurar de 

forma  automática  ou  nos  dispositivos  que  as  chamada s  sejam 

efetuadas pelo CSP da operadora, esta solicitação d everá parti  da 

Contratante.  Desta  forma,  entendemos  que  o  item  pod erá  ser 

atendido  através  da  solicitação  do  cliente  para  uti lização  da 

ferramenta  disponibilizada  pela  operadora  para  conf iguração 

automática  na  rede,  ou  efetuar  a  Contratante  poderá  efetuar  a 

configuração via ferramenta de gestão web.  Está cor reto o nosso 

entendimento?

Esclarece-se  que  a  própria  contratante  solicitará  o  CSP  e 

posteriormente efetuar  configuração vista sistema gestor próprio.

• Referente ao processo de faturamento, informamos qu e encerrado o 

ciclo  de  faturamento  a  emissão  da  Nota  Fiscal  é  de  forma 

automática,  e  devido a  questões tributária,  como re colhimento de 

tributos, a nota fiscal não pode ser reemitida. Des ta forma, visando 

viabilizar  a  participação  de  uma  maior  quantidade  d e  licitantes, 

entendemos  que  se  ao  receber  a  Nota  Fiscal  a  Contra tante  não 

concordar  com  os  valores,  poderá  ser  aberto  um  cham ado  de 

contestação da fatura, onde a data de vencimento fi cará suspensa 

até  finalização  da  análise,  e  caso  a  contestação  se ja  procedente, 

será  enviado  um  boleto  com  o  valor  correto  para  pag amento, 

fazendo  referência  a  Nota  Fiscal  contestada  e  dando  quitação  à 

mesma. Está correto o nosso entendimento?

Quanto  a  este  questionamento  efetuado  pela  Empresa  TIM, 

informamos que não se demonstrou de maneira clara, o solicitado.

• Referente  às  chamadas  DDI,  solicitamos  que  seja  inf ormada  as 

localidades e o tipo de chamada (para fixo ou móvel ), pois cada país 



possui uma tarifa específica, de forma que não é po ssível garantir a 

mesma tarifa para todos os países, pois o orçamento  informado é 

muito abaixo do que o praticado no mercado. Nossa s olicitação será 

acatada?

Informa,  o Município de Montes Claros,  que será  retirada a  tabela 

com os serviços de LDI por Grupo com a retificação do Edital.

Diante  do  exposto,  decide-se  pela  PARCIAL  PROCEDÊNCIA  da 

Impugnação formulada pelas sociedades  CLARO S.A, TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, OI MÓVEL S.A e TIM CELULAR S.A , para alterar parcialmente os termos 

do Edital. O Edital será republicado com as alterações, e com a devolução do 

prazo originalmente estabelecido. 

Recomenda-se,  nos  termos  do  item  4.3  do  título  IV  do  Edital  do 

procedimento licitatório em epígrafe, que o extrato desta decisão seja divulgado 

no  site  www.montesclaros.mg.gov.br para  conhecimento  de  todos  os 

interessados.

Montes Claros/MG, 12 de novembro de 2014.
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Flávia Guimarães Ferreira
Assessora Jurídica – OAB/MG 124.262


