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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Pregão  Eletrônico nº 05/2017 – Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. 
 
 
Impugnante : Telefônica Brasil S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) – Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 04/04/2017, 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 item 1.1 do edital do pregão em 
referência. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  
 
O Pregão em referência tem por objeto a “ Contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviço de Telefonia Móvel 
Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados e serviço Móvel de Dados, 
com fornecimento de aparelhos, em regime de comodato, para atender a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – 
CODHAB/DF, conforme orientações e especificações contidas no presente 
Edital”. 

 

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. 

 
Dezoito  são os fundamentos que justificam a presente 

impugnação, conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
 

01. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO OU 
INSCRIÇÃO EM ENTIDADE PROFISSIONAL. ATIVIDADE REGUL ADA PELA 
ANATEL. 

 
O subitem I do item 7.2.2 do edital indica, para fins de habilitação 

quanto à qualificação técnica, que a telefônica deverá apresentar: 
 

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente 
compatível em características com o objeto desta licitação (serviços 
de arquitetura e/ou engenharia), por intermédio da apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. 

 
Contudo, verifica-se que o objeto da licitação consiste na 

contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP e 
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não serviço de arquitetura ou engenharia citado no referido item 7.2.2. Assim, 
não há que se falar no exigido documento.  

 
Caso se mantenha a comprovação apontada, deve restar claro no 

edital que a qualificação técnica das prestadoras do Serviço Mó vel 
Pessoal pode ser suficiente e seguramente comprovad a pela autorização 
da ANATEL, Agência Reguladora do setor de Telecomun icações, devendo 
ser indicado no edital a comprovação técnica emitid a pelo referido órgão.. 
 
02. ESCLARECIMENTOS QUANTO A PREVISÃO DE APRESENTAÇ ÃO DE 
DOCUMENTOS COMPROVATÓRIOS DE VÍNCULOS TRABALHISTAS DE 
EMPREGADOS DA CONTRATADA. 
 

O edital estabelece nos itens 11.6 e 11.6.1 as seguintes 
obrigações à contratada: 

 
11.6. Comprovar que disporá, na data da contratação, de profissional, 
permanente ou não, de nível superior ou técnico devidamente 
reconhecido pela entidade competente que deverá ser o responsável 
técnico pelos serviços a serem executados, devidamente registrado 
na entidade profissional correspondente e em plena atividade.  
 
11.6.1. A comprovação do vínculo com a licitante deverá ser por um 
dos seguintes meios: cópia autenticada da ficha de registro, CTPS - 
Carteira de Trabalho e previdência Social, contrato de trabalho, 
registro comercial, contrato civil de prestação de serviços, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social da Empresa.  
 

Entretanto, deve-se salientar que no caso em comento, não há 
necessidade de apresentação de tais documentos comprovantes de vinculo 
empregatício, como condicionante da contratação.  

 
As relações de trabalho firmadas pela contratada incumbe 

exclusivamente à análise da operadora Contratada, por se tratar de assunto 
referente à relação de trabalho empregado-Contratada. 

 
Assim, não cabe à alçada da Contratante (órgão público) analisar 

um documento estritamente referente à uma relação trabalhista entre 
particulares sob a ótica do direito administrativo.  

 
Dessa forma, requer seja excluída a exigência acima 

mencionada.  
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03. ESCLARECIMENTO ACERCA DO SERVIÇO DE LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO ZERO. 

 
O item 3.2 do Anexo I – Termo de Referência bem como planilhas 

do edital indicam espaço para cotação de “Serviço tarifa zero local - Para 
chamadas realizadas entre os números da mesma raiz (mesma operadora) 
dentro da área de registro”.  

 
Ademais, o item 4.8 do Anexo I aduz: O intragrupo regional deve 

funcionar entre todos os contratos que possuem o mesmo CNPJ”. 
 
Com o serviço intragrupo zero, as ligações gratuitas são para 

outras estações móveis (desde que pertencentes ao m esmo 
órgão/entidade – intragrupo – e pertencentes ao mes mo código DDD)  a 
partir de aparelhos fornecidos pela contratada. 

 
Destaca-se ainda que os serviços intragrupo zero (local, regional 

e nacional) complementam-se na medida de sua área de abrangência, ou seja, 
a apuração do serviço “intragrupo nacional”, abarca minutagem de ligações dos 
serviços “intragrupo regional e local”, por sua vez o serviço “intragrupo 
regional” contempla minutagem de ligações do serviço “intragrupo zero local”. 

 
Neste contexto, deve ser esclarecido o edital quanto a qual 

serviço intragrupo almeja contratar (se local, nacional ou regional), 
entendendo-se que o serviço Tarifa Zero Intragrupo Local contempla ligações 
locais VC1 entre linhas do mesmo CNPJ contratante. Ademais, requer-se seja 
indicado o quantitativo de minutos para possível indicação de pacote de serviço 
para proposta de preços. 

 
04. ESCLARECIMENTO ACERCA DO PRAZO DE ASSINATURA DO  
CONTRATO. 
 

Verifica-se que o edital é divergente quanto ao prazo para 
assinatura do contrato, prevendo no item 10.4 (bem como subitem XVII do item 
12 do Anexo I – Termo de Referência) que “O prazo para assinatura do 
contrato será de até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da intimação nesse 
sentido”.  
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Contudo, o item 16.2 do Anexo I indica a aplicação de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) em caso de recusa pela assinatura do 
contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
Deste modo, deve ser suprida a divergência apontada em edital 

com indicação de prazo único para assinatura do contrato, sugerindo-se seja 
previsto prazo de 15 (quinze) dias úteis para assinatura do contrato. 

 
05. DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE NO ITEM REFERENTE AO  
SERVIÇO DE DADOS.   

 
Em relação ao Acesso Móvel à Internet, o edital indica no item 4.5 

do Anexo I – Termo de Referência: 
 
4.5 – 4.5 - Acesso à internet para o celular tipo smartphone (GRUPO 
1), modens USB (GRUPO 2), habilitados com pacote de serviço de 
dados para tráfego de Alta velocidade de internet ( mínimo 5GB 
para linhas telefônicas e 15GB para modens) , incluindo a 
assinatura de provedor para uso nacional. 
 

Ademais, as planilhas do edital preveem: 
 

Item - Acesso a Internet, por meio de aparelho móvel tipo 
Smartphone - 40 acessos, tráfego ilimitado e com franquia mínima de 
5 GB, sem interrupção de serviços.  

 
Considerando a peculiaridade do serviço de Internet Móvel no 

aspecto da abrangência de locais de acesso (a critério do usuário), a 
velocidade de conexão está condicionada a diversos fatores externos que 
interferem na tecnologia da rede, dependendo do loc al de acesso. 

 
Diferente situação ocorreria se o acesso à INTERNET ocorresse 

em um único lugar específico, em que as circunstâncias de tempo e espaço 
constantes permitem um monitoramento real da velocidade, dado que as 
condições variam pouco nesta hipótese. 
 

No caso da INTERNET móvel - especialmente considerando que 
existe uma preferência de voz sobre dados na transmissão do sinal - o local 
pode repercutir decisivamente na velocidade de acesso, considerando a 
concentração de outros sinais de qualquer natureza, questões climáticas e de 
relevo, tecnologia da rede de cobertura no local não ser 3G (GPRS/EDGE); 
quantidade elevada de usuários simultâneos na mesma antena (Erb); nível 
baixo de sinal celular, devido à distância ou a obstáculos entre o dispositivo 
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móvel e a antena; baixa relação sinal/ruído na interface ar, devido a 
interferências externas; congestionamento na nuvem Internet, que poderá 
apresentar gargalos em seus roteadores e/ou servidores; baixo desempenho 
do PC, que poderá estar contaminado ou operando com processos paralelos, 
dentre outros fatores. 

 
Assim, o desempenho da rede varia constantemente 

conforme o local em que esteja o usuário da INTERNE T, cabendo às 
operadoras garantir somente uma transmissão de dados com VELOCIDADE 
NOMINAL , considerando a mutabilidade de espaço inerente ao tipo de serviço 
objeto da pretendida contratação. 

 
Ademais, esta operadora entende que nos pacotes de dados 

contratados poderá haver a redução de velocidade após atingida (consumida) 
a franquia contratada, sem cobrança de excedentes e garantindo o 
restabelecimento da velocidade após novo ciclo de faturamento, requerendo-se 
seja esclarecido se está correto tal entendimento. 

 
06. CONFUSÃO ENTRE JULGAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROPO STAS. 
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS 

 
No que tange às propostas de preços, o item 5.4 do edital 

estabelece que “Os licitantes deverão inserir proposta com VALOR GLOBAL 
ANUAL , até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a 
fase de recebimento de propostas”. 

 
Ocorre que, conforme item 6.1 do edital, no julgamento das 

propostas será adotado o critério de Menor Preço por Grupo, subentendendo-
se à contratação de mais de um grupo de serviços. 

 
A dissonância entre o critério de elaboração das propostas e 

julgamento das mesmas impossibilita a elaboração de propostas e impede um 
julgamento igualitário das propostas oferecidas pelas licitantes, requerendo-se 
deste modo, alteração do edital.  
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07. APARELHOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO. AUSÊNC IA DE 
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA ASSISTÊNCIA TÉC NICA 
AOS EQUIPAMENTOS. 

 
O item 12 do Anexo I – Termo de Referência apresenta diversas 

previsões imputando à operadora contratada a responsabilidade, ainda que 
solidária (ou subsidiária), por eventuais reparos e/ou substituições dos 
equipamentos em caso de defeito: 

 
V - fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços objeto deste contrato, sem ônus para a 
contratante, quer na aplicação de materiais auxiliares, quer na 
substituição de equipamentos e componentes originais; 
 
XXXIII - providenciar a substituição a cada 12 meses de todos os 
aparelhos celulares cedidos, em regime de comodato, a contratada 
por modelos novos aparelhos, atualizados tecnologicamente, sem 
quaisquer ônus para a CODHAB/DF, devendo a troca ocorrer até 30 
(trinta) dias após a assinatura do termo aditivo de prorrogação do 
contrato; 
 
XXXIV - substituir qualquer aparelho móvel, Mini modens que 
apresentar defeito de fabricação, após laudo técnico da rede 
autorizada, desde que não constatado uso indevido de equipamento, 
de forma a não gerar interrupção do serviço, sem que isso acarrete 
qualquer ônus extra para a contratante; 
 
XXXVII - após aviso por escrito da Contratante à Contratada de 
aparelho celular que necessite de reparo, a Contratada terá um prazo 
de 3 dias para recolher o aparelho e encaminhar a assistência técnica 
do fabricante e após análise do fabricante de que o problema é de 
fábrica, a Contratada deverá substituir o aparelho no prazo de 5 
(cinco) dias;  
 
XXXVIII - Repor qualquer aparelho móvel ou modem que tenha sido 
objeto de furto, roubo ou sofrido danos, caso em que a CODHAB/DF, 
efetuara o Boletim de Ocorrência e realizará o devido ressarcimento. 
O valor respectivo deverá ser consignado na fatura emitida pela 
empresa, correspondente ao número do acesso; 
 

Os equipamentos que serão fornecidos constituem meio para a 
execução do objeto licitado, identificado como  prestação de telefonia 
móvel  (SMP - Serviço Móvel Pessoal). 

 
Isto posto, qualquer equipamento cedido deterá função 

meramente instrumental em relação à prestação dos serviços efetivamente 
licitados. 
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Esclarecida a obrigação principal que justifica a instauração do 
procedimento licitatório, conclui-se que os equipamentos cedidos não 
correspondem ao fim da prestação do SMP, sendo ainda projetados, 
produzidos e inicialmente distribuídos por terceiro s estranhos à relação 
obrigacional, cabendo, portanto, aos fabricantes a responsabilidade pelo 
regular funcionamento do produto durante o prazo de  garantia.  

 
Cumpre ainda destacar que o instrumento de convocação é claro 

ao determinar a cessão de equipamentos em regime de comodato, que implica 
necessariamente na manutenção da propriedade do bem pela comodante e 
pelo dever de guarda e conservação do mesmo pelo comodat ário.  Veja-se 
o regramento que o Código Civil dá ao instituto: 

 
Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não 
fungíveis . Perfaz-se com a tradição do objeto. 
(...) 
Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-
lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, 
salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, 
suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo 
convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. 
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, com o se sua 
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-l a senão de 
acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de 
responder por perdas e danos. O comodatário constit uído em 
mora, além de por ela responder, pagará, até restit uí-la, o aluguel 
da coisa que for arbitrado pelo comodante. 
Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato j untamente 
com outros do comodatário, antepuser este a salvaçã o dos seus 
abandonando o do comodante, responderá pelo dano oc orrido, 
ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou for ça maior. 
Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do 
comodante as despesas feitas com o uso e gozo da co isa 
emprestada . 
Art. 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente 
comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para 
com o comodante. (grifos nossos) 

 
Assim, atento à legislação consumerista brasileira que imputa ao 

fabricante a responsabilidade sobre o vício ou fato do produto, associado ao 
dever legal do comodatário acerca da guarda e conversação da coisa cedida 
em comodato, como se sua própria fora , conclui-se que, em caso de defeito 
técnico-operacional, o rito correto é o envio do objeto exclusivamente pela 
contratante para a assistência técnica do fabricante detectar eventual 
problema, bem como realizar um laudo técnico. 
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Somente após a apreciação criteriosa dos fatores que 
ocasionaram o defeito e a emissão do laudo técnico pela Assistência Técnica 
especializada e credenciada pelo fabricante será permitido adotar tantas 
diligências quantas forem necessárias à solução do problema, tais como o 
reparo do produto, a substituição do bem por modelo equivalente (em respeito 
às especificidades do terminal móvel) e encaminhamento ao contratante. 

 
Além disso, a legislação consumerista imputa ao fornecedor 

(cadeia distributiva) a obrigação pela troca dos aparelhos que apresentarem 
defeito no momento da entrega/cessão à contratante, desde que constatada a 
avaria/inoperância dentro do prazo de 07 (sete) dias do recebimento do objeto, 
através de comunicação formal dirigida à operadora prestadora dos serviços. 

 
Por fim, é fundamental mencionar que a garantia concedida pela 

Assistência Técnica do fabricante não abrange os defeitos ocasionados pela 
utilização incorreta ou quebra do equipamento, visto que incumbe ao 
comodatário o reparo dos danos decorrentes de tais hipóteses. 

 
Neste contexto, não é possível imputar à operadora a obrigação 

de iniciativa da manutenção dos aparelhos, dado que a responsabilidade 
relativa a tal conserto é exclusivamente do fabricante do equipamento, 
conforme exposto nestas razões, devendo ser alterado o ato convocatório 
neste aspecto (cumpre por fim ratificar que a responsabilidade da empresa 
adjudicatária pela substituição dos equipamentos com defeito, se limita, tão 
somente nos casos em que a avaria for constatada em até 07 (sete) dias da 
entrega dos equipamentos por tal operadora contratada, em atenção às 
disposições afins, previstas no Código de Defesa do Consumidor). 

 
Noutro giro, de modo a atender as necessidades administrativas, 

caso haja necessidade de substituição dos equipamentos após o período de 07 
(sete) dias indicado, sugere-se sejam utilizados os equipamentos backup 
(reserva) solicitados em edital, de modo a não gerar maiores ônus na 
contratação. 
 
08. ESCLARECIMENTO QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAN UAL DE 
INSTRUÇÕES DOS APARELHOS.  

 
O item 4.2 do Anexo I – Termo de Referência estabelece que a 

Contratada deverá fornecer juntamente ao aparelho um manual de instruções 
em português. 
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Primeiramente, é importante esclarecer que o aparelho é apenas 
meio para o exercício do serviço de telefonia celular, sendo a fabricação 
realizada por outras empresas diferentes da prestadora do serviço em 
referência, tal como já indicado em outro ponto desta peça.  

 
Assim sendo, informa-se que os fabricantes disponibilizam 

unicamente um guia rápido dos aparelhos, sem qualquer responsabilidade da 
contratada, não cabendo à operadora garantir a disponibilidade física de 
manuais detalhado dos objetos.   

 
Dessa forma, deve ser retirada a exigência em epígrafe.  

 
09. ESCLARECIMENTO QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAM ENTOS. 
AUSÊNCIA DE BACK UP  EM PLANILHA DE PREÇOS. 

 
O edital no subitem XXXV do item 12 do Anexo I – Termo de 

Referência exige o fornecimento de equipamentos backup (reserva), contudo, 
não houve a cotação de tais objetos nas planilhas do edital.  

 
A indicação de uma quantidade maior de aparelhos para o 

atendimento da necessidade administrativa gerará inevitavelmente um 
acréscimo ao valor da contratação  pelo maior custo do referido 
equipamento  pela necessidade de que fique como “reserva” um montante dos 
equipamentos cedidos. 

 
Neste contexto, considerada a pretensão administrativa em 

relação aos aparelhos reservas indicados como meio para prestação do 
serviço, deve ser incluído em planilha de preços  a cotação de aparelhos 
Backup sem linhas ativas , adicionalmente aos demais itens lá indicados. 
 
10. APARELHOS. SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE RENOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA 

 
O item 4.6 do Anexo I – Termo de Referência prevê no que tange 

à substituição dos equipamentos após 12 meses de contratação: 
 

4.6 - A cada intervalo de 12 meses, desde que haja consenso entre 
as partes pela prorrogação do contrato, a contratada deverá 
providenciar a substituição de todos os aparelhos móveis tipo 
smartphone cedidas, sem a alteração dos números, por modelos 
novos (sem uso), atualizados tecnologicamente, sem quaisquer ônus 
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para a CODHAB/DF, devendo a troca ocorrer até 30 (trinta) dias após 
a assinatura do termo aditivo de prorrogação do contrato. 
 
4.10.7 - substituição dos aparelhos móveis, na prorrogação do 
contrato, com as mesmas especificações ou superiores para adequar 
as novas tecnologias;. 
. 
4.13 - A Operadora de telefonia contratada tem a obrigação de fazer 
as substituições dos aparelhos apenas nas renovações contratuais. 
Quando da prorrogação contratual, se a rede 4G já estiver disponível, 
a Contratada deverá entregar, em regime de comodato, aparelhos 
com essa tecnologia; 
 

Na licitação são especificadas as características mínimas dos 
aparelhos que atendem com plenitude a necessidade da administração, não 
podendo esta entender posteriormente que os aparelhos estão em desacordo 
com as suas pretensões.  

 
Os aparelhos disponibilizados são novos e atualizados, sendo 

pouco provável que em pouco tempo sejam desatualizados com as novas 
tecnologias utilizadas pela operadora. 

 
Assim, no momento da renovação, caso seja imprescindível e 

justificável , a administração pode alterar as especificações mínimas dos 
aparelhos, de acordo com as suas novas necessidades. Dessa forma, deve ser 
retirada do edital a previsão de obrigação da contratada em substituir os 
aparelhos sempre que houver uma renovação contratual. 

 
11. ESCLARECIMENTO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO 
TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS. INCOMPATIBILIDADE COM A 
PREVISÃO DE SERVIÇO GESTÃO. 

 
O edital no item 4.10.4. do Anexo I – Termo de Referência prevê 

que a contratada deverá disponibilizar o serviço denominado de transferência 
de chamada. 

 
No entanto, verifica-se que o serviço transferência de chamada 

requisitado é incompatível com o serviço gestão para bloqueio de chamadas 
também solicitado pela administração no item 4.7 do Anexo I, sendo incabível a 
prestação dos dois serviços de forma conjunta por qualquer operadora. 

 
A priori é fundamental esclarecer que o serviço transferência de 

chamada consiste no redirecionamento das chamadas recebidas para outros 
números, agendando os horários e os dias da semana para tal efetivação. 
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Por sua vez, o serviço gestão consiste no gerenciamento das 
linhas, através da web, possibilitando o bloqueio e a restrição de chamadas 
e/ou serviços. 

 
Todavia, ao ativar o serviço transferência de chamada não é 

possível o gerenciamento das linhas, sendo dois serviços incompatíveis de 
serem acionados conjuntamente. 

 
Diante dos esclarecimentos expostos, cumpre mencionar que a 

Administração deve ter ciência de que caso seja acionado o serviço de 
transferência de chamada não haverá o gerenciamento das linhas, devendo o 
edital ser retificado neste aspecto. 
 
12. DÚVIDAS SOBRE À DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO  PELA 
OPERADORA CONTRATADA 
 

O edital apresenta em seu subitem XIX do item 12 do Anexo I – 
Termo de Referência a seguintes previsão acerca do atendimento pela 
contatada: 

 
XIX – disponibilizar a contratante um atendimento em qualquer 
momento do dia por meio de Call Center ( central de relacionamento), 
com atendente capacitado e com conhecimentos das cláusulas que 
regem esse termo, 7 (sete) dias por semana visando a continuação 
do serviço público mesmo fora do horário comercial; 

 
Entretanto, o que as operadoras possuem atendimento via 

consultoria de relacionamento disponibilizado via email e telefone, mas 
somente em horário comercial, de 2ª a 6ª feira. Após após este horário o 
atendimento é realizado por meio de um serviço de call center (central de 
atendimento eletrônico) realizado pelo consultor de plantão. 

 
Assim, requer-se seja esclarecido se a prestação dos serviços 

nos termos propostos atende aos interesses da contratante. 
 

13. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTOS COMO 
CONDICIONANTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS. 

 
O edital estipula no item 15.1 como condicionante a prestação de 

serviços o envio mensal da: 
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I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB 
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 
6.106, de 30.4.2007;  
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, 
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;  
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa emitido pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (em www.tst.jus.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011, 
visando à comprovação da inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho. 

 
É fundamental esclarecer, a respeito da exigência 

supramencionada, que é inviável o seu cumprimento. 
 
Em primeiro lugar, o envio mensal de tais documentos, pelo 

volume e especificidade, necessita de um grande dispêndio de tempo, o que 
causaria morosidade no envio das guias solicitadas e, por conseguinte, da 
fatura emitida pela prestação de serviços. 

 
Em segundo lugar, será necessária à futura contratada a 

disponibilização de grande número de funcionários para permitir o fluxo mensal 
para envio dos documentos, o que resultaria no notório encarecimento da 
contração. 

 
Em terceiro lugar, o envio mensal das guias solicitadas, pelo 

excessivo volume da documentação, resultaria em gastos desnecessários de 
papel. Neste ponto, é fundamental lembrar que a atual conjuntura do país é 
pela sustentabilidade e preservação do meio ambiente, no intuito de evitar 
desperdícios e danos à natureza. 

 
Deve, portanto, ser evitado prejuízo ao meio ambiente na 

impressão de papéis que podem perfeitamente ser consultados por meio da 
internet, atendendo, de qualquer modo, a pretensão administrativa de acesso 
ao cumprimento, pela contratada, das obrigações apontadas. 

 
Desta maneira, o fato das operadoras de telefonia celular e 

acesso à internet móvel não enviarem mensalmente tais documentos não 
acarreta em prejuízo à Administração, uma vez que todos os documentos 
solicitados podem ser constantemente pesquisados e disponibilizados via 
SICAF. 
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Noutro ínterim, a análise da documentação da contratada, como 
condição para o pagamento da despesa, deve guardar relação com as 
exigências da habilitação da licitação, quer de regularidade, quer de 
qualificação, com fulcro no inciso XIII do artigo 55 da Lei 8.666/1993. Todavia, 
a lei não preleciona o modo pelo qual deve ser analisada a documentação.  

 
Assim sendo, é importante ressaltar que da mesma forma que a 

Administração deve atentar para o disposto no artigo 3°, §1°, inciso I, da Lei 
8.666/1993, observando que, em qualquer modalidade de licitação, não se 
pode exigir, mas se deve aceitar, a inscrição prévia no SICAF, ou em algum 
outro registro cadastral, como meio de prova da habilitação de interessado, 
deve também a Administração acolher outros meios de comprovação de 
regularidade como pressuposto ao pagamento, não devendo, assim, ser 
necessário o envio mensal da documentação. 

 
Neste contexto, deverá ser afastada tal obrigação indicada no 

edital, devendo ser enviado todo mês única e exclusivamente as Notas 
Fiscais/faturas decorrentes dos serviços prestados. 
 
14. PAGAMENTO EM CONTA BANCÁRIA EM DESACORDO COM A 
RESOLUÇÃO n.º 632/2014 DA ANATEL.  
 

Quanto aos critérios de pagamento, o item 14.2 do Edital prevê a 
seguinte exigência: 

 
14.2 - O pagamento ocorrerá após conferência de quantidade e 
especificações dos serviços por gestor designado pela Diretoria 
Administrativa da CODHAB/DF e será creditado em favor do 
prestador dos serviços mediante ordem bancária, devendo para isto, 
ficar explicitado na proposta o nome e número da agência e o número 
da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 
Todavia, o pagamento da conta telefônica não pode divergir da 

norma contida na Resolução n.º 632/2014 da ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações) - que aprova o Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Telecomunicações. 

 
Frisa-se que a licitação para serviços de telecomunicações, 

dentre os quais os de telefonia celular, possuem re gência pela ANATEL, 
cuja normatização vincula o modo e os critérios da prestação do serviço , 
estando as operadoras adstritas a tal regramento. 
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Neste contexto, os artigos 73 e seguintes da Resolução 
mencionada discriminam os critérios para emissão das faturas de cobrança: 

 
Resolução n.º 632/2014 – “Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Telecomunicações”: 
 
Art. 73. A forma de pagamento pós-paga da prestação do serviço 
envolve a entrega sem ônus do documento de cobrança ao 
Consumidor referente ao período faturado que deve corresponder, 
em regra, a 30 (trinta) dias de prestação do serviço. 
 
Art. 74. O documento de cobrança deve ser inviolável, redigido de 
maneira clara, inteligível, ordenada, em padrão uniforme e deve 
conter, sempre que aplicável: 
I - a identificação do período que compreende a cobrança e o 
valor total de cada serviço, e facilidades cobradas, bem como de 
promoções e descontos aplicáveis; 
II - a identificação do valor referente à instalação, ativação e 
reparos, quando sua cobrança for autorizada pela 
regulamentação; 
III - o número do Centro de Atendimento Telefônico da Prestadora 
que emitiu o documento; 
IV - o número da central de atendimento da Anatel; 
V - a identificação de multas e juros aplicáveis em caso de 
inadimplência; 
VI - a identificação discriminada de valores restituídos; 
VII - detalhamento dos tributos, por serviços, na forma da Lei 
12.741, de 28 de dezembro de 2012; 
VIII - campo “Mensagens Importantes”, que deve conter, dentre 
outros: 
a) referência a novos serviços contratados no período; 
b) alterações nas condições de provimento do serviço no mês de 
referência, inclusive promoções a expirar; 
c) término do prazo de permanência; 
d) reajustes que passaram a vigorar no período faturado; 
e) alerta sobre a existência de débito vencido; e, 
f) que o relatório detalhado dos serviços prestados está disponível 
na internet, e que pode ser solicitado, por meio impresso, de 
forma permanente ou não, a critério do Consumidor. 
IX - a identificação do(s) Plano(s) de Serviços ao(s) qual(is) o 
Consumidor está vinculado, inclusive por seu número de 
identificação, sempre que aplicável. 
Parágrafo único. O disposto no inciso VIII deste artigo não se 
aplica às Prestadoras de Pequeno Porte. 
 
Art. 75. A qualquer tempo, o Consumidor pode requerer, sem 
ônus, a emissão de documento de cobrança em separado para 
cada serviço prestado. 
§ 1º O Consumidor pode solicitar a emissão permanente do 
documento de cobrança em separado para cada serviço prestado. 
§ 2º A solicitação prevista no § 1º deve ser dirigida à Prestadora 
responsável pelo cofaturamento, que adotará as providências 
necessárias ao atendimento da solicitação do Consumidor. 
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§ 3º Este dispositivo não se aplica aos serviços incluídos na Oferta 
Conjunta de Serviços de Telecomunicações. 
 
Art. 76. O documento de cobrança deve ser entregue ao 
Consumidor com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data 
de vencimento. 
§ 1º A Prestadora deve disponibilizar o documento de cobrança no 
espaço reservado ao Consumidor na internet e, havendo 
autorização prévia e expressa, o documento de cobrança pode 
passar a ser fornecido apenas por meio eletrônico. 
§ 2º A Prestadora não pode cobrar pela emissão da segunda via 
do documento de cobrança. 
§ 3º A Prestadora deve oferecer ao Consumidor, no mínimo, 6 
(seis) opções para a data de vencimento do seu documento de 
cobrança, distribuídas uniformemente entre os dias do mês. 
§ 4º Havendo autorização prévia e expressa do Consumidor, 
podem ser agrupados códigos de acesso de um mesmo 
Consumidor em um único documento de cobrança. 
§ 5º A Prestadora deve enviar, mediante solicitação, documento 
de cobrança com, no mínimo, o demonstrativo dos valores 
parciais e o valor total para pagamento, escritos em braile. 
 
Art. 77. A Prestadora deve permitir ao Consumidor pagar o 
documento de cobrança em qualquer dos locais indicados, 
convenientemente distribuídos na localidade. 
 
Art. 78. A Prestadora deve apresentar a cobrança ao Consumidor 
no prazo máximo de 90 (noventa) 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 documento de cobrança 
separado, salvo manifestação em contrário por parte do 
Consumidor, sem acréscimo de encargos, e a forma de 
pagamento deve ser objeto de negociação prévia entre a 
Prestadora e o Consumidor. 
§ 2º Na negociação a que se refere o § 1º, a Prestadora deve 
possibilitar o parcelamento dos valores pelo número de meses 
correspondentes ao período de atraso na apresentação da 
cobrança. 
 
Art. 79. Para serviços ofertados sob a forma de franquia, a 
cobrança deve considerar a franquia não utilizada e demais regras 
tarifárias no período em que o serviço foi realizado. 
 
Art. 80. O Consumidor deve ser comunicado quando seu consumo 
se aproximar da franquia contratada. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
Prestadoras de Pequeno Porte. 

 
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 
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FATURA emitida pela operadora , dentro dos prazos que a própria 
normatização estabelece. 

 
Neste contexto, deve ser retirada a previsão contratual de 

pagamento mediante ordem bancária, como forma de adaptar ao critério de 
pagamento com base na fatura emitida pela operadora, em sintonia com a 
normatização da ANATEL. 
 
15. BLOQUEIO DE SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 
ESCLARECIMENTO 

 
O edital apresenta disposições que discorrem acerca de 

pendencias no pagamento em caso de ausência de cumprimento de obrigação 
pela contratada e bloqueio de serviços, conforme se vê nos itens 14.3 e 14.4 
do edital e no item 12 do Anexo I - Termo de Referência. 
 

XXIV - manter em funcionamento contínuo todos os acessos móveis. 
O bloqueio dos terminais só poderá ser executado por expressa 
solicitação do representante da contratante; 
 
14.3 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto 
estiver pendente de qualquer obrigação (certidões negativas), 
inclusive financeira, que lhe for imposta pela Contratante, em virtude 
de sanção, sem que isso gere direito a acréscimos financeiros de 
qualquer natureza. 
 
14.4 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, aquela será devolvida à Contratada, pelo 
responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até 
que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus a Contratante. 

 
Contudo, impossível se falar na ausência de pagamento à 

contratada em caso de pendência de obrigação dado que o edital já apresenta 
disposições que visam penalizar a operadora em caso de descumprimento 
contratual. 

 
Ademais, os preços dos contratos provenientes de uma licitação 

já são diferenciados, reduzidos em relação àquele ofertado na relação negocial 
comum. Assim, o não pagamento esperado ensejaria inviabilidade de 
lucratividade, situação esta contrária aos princípios constitucionais da ordem 
econômica, principalmente nos casos em que a ausência de cumprimento de 
obrigação ocorre por fatos alheios a contratada. 
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Assim, em caso de ausência de pagamento pelos serviços 
contatados, a contratante ficará possível de bloqueio de serviço de chamadas, 
não podendo originar chamadas.  

 
16. PRAZO EXÍGUO PARA ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE 
SERVIÇOS. 

 
O edital apresenta no item 12 do Anexo I – Termo de Referência 

as seguintes previsões acerca da correção de serviços em caso de 
falha/interrupção: 

 
VII - providenciar imediatamente as correções das imperfeições 
apontadas pela contratante, em virtude de imperfeições detectadas 
nos serviços executados, tendo prazo máximo de 5 dias para fazê-lo 
(ANATEL 575/2011 Art.32);  
 
IX - atender às solicitações dos representantes, membros e 
servidores da contratante que estiverem utilizando o serviço, 
corrigindo imediatamente, após a notificação, qualquer ocorrência de 
interrupção não justificada do SMP, tendo prazo máximo de 5 dias 
para fazê-lo (ANATEL 575/2011 Art.32);  
 
XI - atender às solicitações dos representantes, membros e 
servidores da contratante que estiverem utilizando o serviço, 
corrigindo no prazo máximo de 5 dias, após a notificação, qualquer 
ocorrência de interrupção não justificada do SMP; 
 

Os prazos indicados são INSUFICIENTES para finalização dos 
reparos ou correção de falhas por ventura existente s, especialmente pelo 
fato de que a complexidade da questão pode exigir um prazo maior para que a 
questão seja solucionada. 

 
Ressalta-se que somente é possível se estabelecer o 

compromisso de que seja tomada ciência do problema com rapidez, mas não 
de que a solução possa ser finalizada nestes 5 (cinco) dias, sem verificação da 
complexidade do problema eventualmente detectado. 

 
O prejuízo para a Administração Pública em se manter este curto 

prazo para reparos ou correção de falhas é imenso, dado que inviabilizaria a 
participação das concorrentes, em função de não ser possível cumprir o lapso 
de tempo indicado no edital.  

 
Destarte, a Resolução 632/2013 da Anatel estipula prazo de 5 

(cinco) dias ÚTEIS para prestação de informações, conforme se depreende: 
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Art. 32. Todas as solicitações de serviços ou pedidos de informação 
recebidos em qualquer dos canais 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. 

 
Nos mesmos termos, cita-se ainda o disposto no art. 32 da 

Resolução 575 de 28/10/2011 da Anatel. 
 
Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de atendimento 

das solicitações 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. Tal restrição à 
competitividade é absolutamente ilegal. 

 
Deste modo, requer-se que o prazo indicado em edital seja 

dilatado para cumprimento da obrigação em no mínimo 05 DIAS ÚTEIS, 
possibilitando ampla participação das empresas no certame. 

 
17. ESCLARECIMENTO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABI LIDADE 
SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO  
 

O subitem II do item 12 do Anexo I – Termo de Referência 
preceitua como obrigação da contratada: 
 

II - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla 
e irrestrita fiscalização, atendendo as reclamações formuladas e 
prestando, no prazo indicado pela Administração, todos os 
esclarecimentos 

 

Primeiramente, adentrando na discussão sobre a 
responsabilidade de fiscalização do objeto licitado imputada à contratante, o 
artigo 67 da Lei Federal 8.666/1993 em seu §1º determina: 

 
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.” (grifo nosso). 

 
O artigo 112 da Lei Federal 8.666/1993, que também trata da 

matéria, esclarece que, quando o objeto do contrato oriundo do processo 
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licitatório interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão 
competente, perante a entidade interessada, responder pela sua boa 
execução, bem como fiscalização e pagamento. A redação do dispositivo 
reforça a necessidade do cumprimento dessa obrigação contratual tão somente 
sob responsabilidade do respectivo órgão contratante. 

 
Ademais, insta deixar claro que compete à Anatel, órgão 

regulador dos serviços objetos de contratação, exercer a fiscalização dos 
sistemas e plataformas, bem como todos os elementos que compõem a rede 
de telefonia móvel, seguindo regulamento vigente. 

 
Ante a tais considerações, requer-se alteração do edital. 

 
18. ESCLARECIMENTO QUANTO A PREVISÕES DO EDITAL NÃO  
PRESENTES NA MINUTA DO CONTRATO. 

 
O edital apresenta diversas disposições que não foram incluídas 

na Minuta do contrato anexo ao instrumento convocatório, sendo apresentado 
na Minuta de contrato apenas espaço para preenchimento de informações, tal 
como no que concerne ao objeto de contratação e seus elementos 
característicos, regime de execução ou forma de fornecimentos do objeto, 
planilha de preços e condições de pagamento, prazos de entrega, instalação 
e/ou início da execução dos serviços e prazo de vigência da contratação. 

 
Apesar de o contrato estar vinculado à proposta de preços e ao 

edital, o art. 55 da lei 8666/93 apresenta tais previsões como cláusulas 
obrigatórias em todo contrato, sendo caso, podendo a omissão de tais 
informações gerar pode gerar transtornos no momento da assinatura e 
execução do contrato. 

 
Assim, requer-se seja complementado o edital com a indicação de 

tais previsões também na Minuta do Contrato que regerá a futura contratação a 
ser efetivada. 
 
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. 
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Tendo em vista que a sessão pública está designada para 
04/04/2017, 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, 

 
Brasília/DF, 30 de março de 2017. 

 
TELEFONICA BRASIL S/A  

Nome do procurador: Aline Monteiro Cardoso 
RG: 1.808.651 SSP-DF 
CPF: 699.019.88187 


