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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Pregão Presencial Nº 04/2018 da Câmara Municipal de  Castanhal/PA. 
 
 
Impugnante : Telefônica Brasil S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Câmara Municipal de Castanhal/PA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 em epígrafe, com sustentação no §2° 
do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelos fundamentos demonstrados 
nesta peça. 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 
Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, 

dado que a sessão pública está prevista para 12/04/2018, tendo sido, portanto, 
cumprido o prazo pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da 
Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como no item 7.1 do Edital do Pregão em 
comento. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  
 
O Pregão em referência tem por objeto “A presente licitação tem 

por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que 
possua outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para 
prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel 
Pessoal), englobando os serviços de voz e dados, com fornecimento de 
dispositivos móveis em regime de comodato, conforme especificações e 
condições técnicas constantes neste Edital e seus anexos.”.  

 
A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o 

ato convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na Lei Federal n.º 
8.666/1993 (com alterações posteriores) e na Lei Federal n.º 10.520/2002, 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. 

 
Sete são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

01. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS. 
 

O item 3.4, subitens 3.4.1 e 3.4.2 do Anexo I preconizam: 
 
3.4. A empresa vencedora deverá prestar ou garantir a assistência 
técnica aos aparelhos disponibilizados durante o período contratual, 
devendo efetuar a substituição ou reparos, sem custo adicional à 
Administração Pública, nas seguintes condições:  
3.4.1. Substituir qualquer aparelho móvel, mini modem ou chip que 
apresentar defeito no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, a partir 
da notificação efetuada pela CONTRATANTE, desde que não 
constatado uso indevido do equipamento 
3.4.2. Nos casos em que apresentarem qualquer tipo de problema nas 
baterias e/ou carregadores, a CONTRATADA deverá providenciar a 
substituição ou reparo no mesmo prazo do item 3.4.1. a partir da 
notificação efetuada pela CONTRATANTE 
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Todavia, tal situação atua em descompasso com o regime de 
prestação do serviço, considerando que o aparelho e o modem, bem como 
baterias e carregadores, são apenas e tão-somente m eios para que possa 
se efetivar o serviço de telefonia e internet, equi pamentos estes cujo 
funcionamento regular é de responsabilidade direta do fabricante. 

 
Assim, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei Federal n.º 8078/1990), quem responde pelos problemas 
inerentes ao aparelho celular e ao modem é o fabricante, o produtor, o construtor, 
nacional ou estrangeiro, e o importador. Neste sentido, é incorreta a previsão 
editalícia que, de imediato, tenta compelir a operadora a resolver problema não 
diretamente relacionado ao serviço de telefonia e internet propriamente ditos. 

 
De fato, o aparelho e o modem, são apenas meios para o exercício 

do serviço de telefonia celular e internet, sendo a fabricação realizada por outras 
empresas diferentes da prestadora do serviço em referência. 

 
Assim, em caso de defeito, a ritualística correta é o envio do objeto 

exclusivamente pelo contratante  para a assistência técnica do fabricante 
detectar eventual problema, bem como realizar um laudo técnico. 

 
A partir desta informação, verificar-se-á qual a origem do problema, 

sendo, somente após tal análise prévia, determinado se seria ou não 
responsabilidade da operadora a troca do objeto. 

 
O prazo de troca pela operadora é comumente realiza do em 

até 7 (sete) dias do recebimento do equipamento. Ap ós esse prazo a 
garantia será fornecida pelo fabricante, mediante l audo da assistência 
técnica. 

 
Destarte, é fundamental mencionar que a garantia do equipamento, 

concedida pela Assistência Técnica do fabricante não abrange os defeitos 
ocasionados pela utilização incorreta dos objetos tampouco pelas quebras nos 
mesmos. 
 

Neste contexto, deve ser previsto em edital a responsabilidade da 
contratada pela substituição dos equipamentos com defeito somente nos casos 
em que o defeito for constatado em até 07 (sete) dias da entrega dos 
equipamentos pela contratada. 
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02. ESPECIFICAÇÂO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS. 
IMPOSSIBILIDADE. 

 
O item 3.10 do ANEXO I – Termo de Referência estipula que “Os 

aparelhos deverão conter cores neutras e serão submetidos à CONTRATANTE 
para sua avaliação e posterior escolha”. 

 
Todavia, as características dos equipamentos não devem ser 

limitadoras. Isto porque o fornecimento de equipamentos é obrigação acessória, 
pois a principal é o fornecimento do SMP (Serviço Móvel Pessoal). 

 
Transcreva-se, neste contexto, o disposto no art. 3°, § 1°, inc. I 

da Lei 8.666/93, que veda o excesso na descrição das características da 
prestação dos serviços:  

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos d e convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo,  inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato,  ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 
1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (grifos de nossa 
autoria) 

 
Desta forma, deve ser afastada a referida exigência do edital, 

adotando-se apenas a  descrição PRÉVIA e INTEGRAL das especificações 
MÍNIMAS dos aparelhos a serem fornecidos,  em estrita correlação com os 
serviços efetivamente licitados. 

 
03. ESCLARECIMENTO QUANTO A REDUÇÃO DA VELOCIDADE D E 
NAVEGAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATADA. 

 
O ANEXO I, em seu item 11.2.7, indica que “Ultrapassada a 

franquia contratada poderá ocorrer à redução da velocidade de navegação até a 
renovação do ciclo. Podendo a renovação ser solicitada pelo Gestor dos 
serviços. Consequentemente, iniciando um novo ciclo de faturamento”. 

 
Contudo, necessário é elucidar que as Operadoras renovam a 

velocidade de navegação da franquia contratada na data de renovação do novo 
ciclo, não sendo possível, portanto, que a Contratante solicite a qualquer tempo 
esta renovação.  
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Neste contexto, vem a presente Operadora requerer a alteração da 

previsão supracitada, possibilitando, assim, a maior competitividade no certame. 
 

04. PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. 
 
Em relação ao contrato, verifica-se uma previsão de assinatura em 

apenas 03 (três) dias úteis, conforme o item 23.1 do edital. 
 
Todavia, tal prazo é exageradamente exíguo para que o 

contrato possa ser assinado por qualquer operadora . A exiguidade do prazo 
pode ser verificada pelo simples fato de que o trâmite interno de uma grande 
empresa – como é também em relação a Câmara Municipal de Castanhal - 
depende de um prazo razoável para cumprimento dos rituais internos de 
assinatura dos responsáveis legais, até mesmo a presença física dos mesmos 
na empresa. 

 
Assim, o prejuízo para a Administração na manutenção deste curto 

prazo de assinatura do contrato 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 deste prazo de assinatura não 

acarretará qualquer ônus à Administração, requerendo-se o prazo de 10 (dez) 
dias úteis,  suficiente para que a contratação possa ser efetivada em prazo 
adequado à necessidade administrativa e permitindo que haja um tempo 
razoável para a assinatura do termo de contrato respectivo. 

 
Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de assinatura do 

ajuste induz a aplicação das penalidades, situação esta que determinaria a 
opção da operadora por sequer participar da licitação, com restrição da 
competitividade em função deste fato.  
 
05. IMPOSSIBILIDADE DA TROCA DOS APARELHOS APÓS 12 (DOZE) 
MESES. 
 

Item 1.9 do ANEXO I prevê como obrigação da contratada substituir 
os aparelhos celulares, se solicitados pelo Contratante, quando da renovação 
por mais 12 (doze) meses. 
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Todavia, para que os aparelhos possam ser substituídos deve ser 
renovado o contrato firmado entre as partes, com alteração e aplicação dos 
índices de reajustes.  

 
Imperioso ressaltar, também, que não há risco de que os aparelhos 

não atendam as necessidades da contratante ou, ainda, não tenham as 
especificações mínimas exigidas. Ora, na licitação são especificadas as 
características mínimas dos aparelhos que atendem com plenitude a 
necessidade da administração, não podendo esta aduzir posteriormente que os 
aparelhos estão em desacordo com as suas pretensões.  
 

Assim sendo, vem a presente Operadora requerer a flexibilização 
do item em comento, para que assim se manter garantida a competividade do 
presente certame. 

 
06. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM C ASO DE 
ROUBO OU FURTO.  

 
O Anexo I, no item 3.4.3, estabelece que: 

 
3.4.3. Em caso de furto ou roubo de um aparelho, a CONTRATADA 
será informada através de serviço pela internet ou Central de 
Atendimento, para que seja efetuado o bloqueio da linha e deverá 
mediante a apresentação de Boletim de Ocorrência, substituir o 
aparelho, no mesmo prazo do item 3.4.1. sendo o custo de substituição 
do aparelho responsabilidade da CONTRATANTE. 

 
Todavia, eventual imputação de responsabilidade à contratada, no 

decorrer da relação contratual, é absolutamente inviável, dado que o custo da 
futura contratada pode, sim, ser mensurado quanto ao fornecimento inicial 
gratuito das linhas de telefonia, mas, não, por eventuais furtos e roubos ocorridos 
no curso do contrato. 

 
Tal situação, à evidência, ainda que por fato de terceiros, não pode 

onerar o prestador de serviços, cuja responsabilida de se limita a 
disponibilizar o serviço de ligações, mas não utili zar recursos próprios na 
hipótese de ocorrer eventuais furtos, roubos ou ext ravios de aparelhos 
utilizados pelos servidores da contratante . 

 
  A disponibilização do aparelho poderá, sim, ser assumido pela 
operadora de telefonia celular; entretanto, o custo deste aparelho “substituto” 
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deverá ser assumido pela Administração Pública (ou pelo usuário), da 
mesma forma como deve ocorrer em relação aos danos pelo uso indevido . 

 

Neste contexto, não é possível imputar à operadora a 
responsabilidade financeira pelos aparelhos em caso de furto ou roubo, devendo 
ser alterado o edital neste aspecto. 
 
07. PRAZO EXÍGUO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
Em relação aos produtos e serviços objetos do contrato, verifica-

se, que o prazo de início de execução dos mesmos é de apenas 21 (vinte e um) 
dias após a assinatura do contrato, conforme disposto no item 14.1 do Anexo I. 

 
Todavia, tal prazo é INSUFICIENTE para que os produtos e 

serviços sejam fornecidos por qualquer operadora . A exiguidade do prazo 
pode ser verificada pelo simples fato de que a entrega dos produtos - 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, dentre outros.  

 
Ressalta-se que os produtos 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. 

 
Assim, o prejuízo para a Administração Pública em se manter este 

curto prazo de fornecimento de produtos e 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 deste prazo de início de execução 

dos serviços não acarretará qualquer ônus à Administração Pública, sugerindo-
se, portanto, a dilação do prazo em comento,  para que este seja 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 em comento induz 

a aplicação das penalidades contratuais, situação esta que determinaria a opção 
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da operadora por sequer participar da licitação, com restrição da competitividade 
em função deste fato.  

 
Tal restrição à competitividade é absolutamente ilegal, com 

ferimento direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I da lei 8666/93. 
 
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 está designada para 

12/04/2018, 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 processo licitatório ser 
considerado inválido, sustentados 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 instrumento convocatório 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, 
 

São Paulo/SP, 09 de abril de 2018. 
 

 
TELEFONICA BRASIL S/A  

 
Nome do procurador: DEBORA ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALVES 
RG: 30473837 
CPF:69477639249 
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