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Ofício No. 001/2018-CMC/CPL                                         Castanhal, 10 de abril de 2018. 
 
 
A 
TELEFÔNICA BRASIL S/A 
São Paulo – SP  
 
 
   Senhores, 
 
   Usamos deste expediente, para nos termos da impugnação impetrada 
pela empresa sobredita, no último dia 09/04/2018, via e-mail recebido de 
debora.aalves@telefonica.com, encaminhado “seg 09/04/2018 13:02”, da procuradora 
DÉBORA ALINE MEDEIROS DE OLIVEIRA ALVES, RG n.º 30473837, perante o edital 
do Processo Licitatório Pregão Presencial n.º 04/2018-CMC, na pessoa de seus 
representantes legais, quanto às questões refutadas na referida impugnação, 
passamos a expor: 
 
I – PRELIMINARMENTE 
 

  Objetivamos garantir a todos interessados o esgotamento de todas as 
questões que reflitam na ampla participação deste processo licitatório.  
 
II – DO OBJETO 
 

  Constitui o objeto deste processo 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. 
 
III – DO MÉRITO 
 
   Quanto às questões apontadas: 
 
Ponto 01 - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS: 
 
 Quando usamos a expressão “...a vencedora deverá prestar ou garantir a 
assistência técnica...”, entendemos que a licitante estará garantindo a assistência 
técnica, quando apresentar dispositivos móveis, em regime de comodato, de fabricante 
que apresente, pelo menos, posto de coleta, para envio a assistência técnica, na região 
de Belém-PA. 
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 A assistência técnica, certamente é de competência dos fabricantes. 
 Qualquer solicitação de substituição de dispositivos móveis e/ou acessórios, 
somente acontecerá se houver laudo de assistência técnica autorizada chancelando, 
ou seja, determinando ser de responsabilidade da operadora a troca do objeto. Quais 
quer outros motivos serão de responsabilidade do CONTRATANTE. 
 
 
Ponto 02 - ESPECIFICAÇÂO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS. 
IMPOSSIBILIDADE: 
 
 As cores neutras são o branco, o preto, e as diferentes tonalidades do cinza, 
principalmente. No entanto, também podem ser todos os demais subtons das 
outras cores (tonalidades mais fracas, afetadas pela mistura com o branco ou o preto), 
sendo que as mais comuns são o bege e o marrom. Sinceramente não entendemos 
“cores neutras” com sendo limitadoras, entretanto, aceitaremos as tonalidades dos 
dispositivos móveis, referente ao ano de sua fabricação e/ou lançamento. 
 
 
Ponto 03 - ESCLARECIMENTO QUANTO A REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE 
NAVEGAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATADA: 
 
 Neste certame licitatório não será mensurado a possibilidade ou não de 
renovação do ciclo da velocidade de navegação da franquia contratada em múltiplas 
datas.    
 
 
Ponto 04 - PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
 O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da 
Adjudicatária e aceita pela Administração (Subitem 23.1.2). Não há limite de vezes que 
poderá ser prorrogado, desde que a justificativa da Adjudicatária e aceita pela 
Administração. As questões levantadas são pertinentes, entretanto os contratos são 
assinados digitalmente pelo e-cnpj ou e-cpf do procurador, encaminhados em pdf via e-
mail. 
 
 
Ponto 05 - IMPOSSIBILIDADE DA TROCA DOS APARELHOS APÓS 12 (DOZE) 
MESES: 
 
 Perfeitamente, na renovação do contrato, por meio de Termo de Aditamento, 
firmado entre as partes, respeitando a Lei Geral de Licitações e Contratações Públicas 
– Lei n.º 8.666/93. 
 Quanto a alteração e aplicação dos índices de reajustes, seguiremos o expresso 
na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, expressa abaixo: 
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“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO 
CONTRATO 

11.1 O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da 
Lei n.º 8.666/1993. 

11.2 Durante a vigência do contrato a contratada poderá 
solicitar a revisão dos preços para manter a equação 
econômico-financeira obtida na licitação, mediante a 
comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea 'd', 
da Lei n.º 8.666/1993, inclusive com demonstração em 
planilhas de custos. 

11.3 Conforme o art. 3° da Lei n.º 10.192/2001, poderá ser 
concedido o reajuste do preço, a requerimento da 
CONTRATADA e depois de transcorrido um ano da data limite 
para a apresentação da proposta atualizada no certame 
licitatório, de acordo com os índices estabelecidos no Art. 42 da 
Resolução n.º 426/2005 da ANATEL. 

11.4 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou 
reajuste dos preços de contratos deverão, sob pena de 
invalidade dos atos, sofrer análise contábil (se for o caso) e 
jurídica pelo CONTRATANTE, da viabilidade do feito. 

11.5 Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro 
será registrado por aditamento ao contrato, e o reajuste 
mediante apostilamento.” 

 
 
Ponto 06 - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM CASO DE 
ROUBO OU FURTO: 
 
 No Edital está expresso que é de responsabilidade da CONTRATANTE (Câmara 
Municipal de Castanhal) o custo de substituição do aparelho, em caso de furto ou 
roubo, conforme disposto no subitem 3.4.3., abaixo: 
 

“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.” 

 
 
Ponto 07 - PRAZO EXÍGUO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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 É prazo bastante razoável, se considerarmos, entre o dia da adjudicação do 
objeto, a licitante que apresentar a melhor proposta financeira, em seguida todo trâmite 
burocrático, até a assinatura do contrato, pelas partes, para só então, após a 
assinatura do contrato, inicia-se a contagem do prazo de 21 (vinte e um) dias; dá mais 
de 40 (quarenta) dias. 
 
    
IV – DA DECISÃO 
    
                       Destarte, analisados pontualmente todos os aspectos objetos de 
contestação, como base nos preceitos vigentes, decido: 
 

a) Tomar como tempestiva a solicitação de impugnação formulada pela 
empresa em tela, aos termos do edital, Pregão Presencial n.º 04/2018-
CMC; 
 
b) Assim sendo, em virtude da licitante não apresentar nenhum fato 
relevante que determinasse a reformulação do edital combatido, informo 
do conhecimento da impugnação, negando-lhe provimento, mantendo 
assim, inalterado o edital do Pregão Presencial n.º 04/2018-CMC, como 
também sustentando a data e o horário para a abertura da licitação. 
 

 
 
  

 

 

Castanhal, 10 de abril de 2018. 

 

 

 

Cláudio Nogueira de Moura 

Pregoeiro 
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