
Ref.: IMPUGNAÇÃO – TELEFÔNICA BRASIL S/A – RESPOSTA 
 

 

 

 

Trata-se de impugnação interposta pela TELEFONICA BRASIL S/A , CNPJ nº 02.558.157/0001-

62, em face do edital em comento. A petição aponta supostas irregularidades e, ainda, requer 

esclarecimentos. Para melhor explicitação dos requisitos editalícios, far-se-á a resposta 

mediante tópicos. Trata-se de impugnação tempestiva que dela se conhece e se dá provimento 

parcial, nos seguintes termos. 

PRELIMINARMENTE: 

Em que pese ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, conforme § 1º, art. 12 do Decreto nº 

3.555, de 8 de agosto de 2000; não é este profissional o responsável pela fase preparatória do 

pregão, notadamente, o disposto nos incisos I ao III do art. art. 8º do citado Decreto. Contudo,   

para  maior  celeridade   do  processo,   esta  resposta  abordará   tanto  as questões da alçada  

o responsável pela Termo de Referência quanto as questões formais sob responsabilidade do  

pregoeiro. 

Item 1 – Impossibilidade de apresentação de registrou ou inscrição e,m entidade 

profissional. Atividade regulada pela ANATEL 

É notório que a exigência de apresentação de Registro ou Inscrição da pessoa juridica no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho de Engenharia e Agronomia – 

CREA não faz jus a esse objeto. Tal documentação não será exigida. 

Item 2 – Documentos comprobatórios de vinculo trabalhista 

 Se faz necessária a apresentação de tal documentação quando da assinatura do 

contrato. A referida exigência não se caracteriza exagero, pois a contratante não irá analisar a 

relação trabalhista e sim a comprovação de responsável técnico vinculado à contratada. 

Item 3 – Esclarecimento acerca do serviço de ligações IntraGrupo Zero 

 Ligações gratuitas para outras estações móveis da CODHAB  (LOCAL, REGIONAL E 

NACIONAL) com quantitativo de minutos da planilha de serviço no item móvel-móvel de 

mesmo grupo. 

Item 4 – Prazo exíguo para assinatura do contrato 

Tendo em vista divergencias no prazo para assinatiura do contrato será adotado o prazo 

de 15 (quinze) dias uteis contados da intimação para a assinatura do mesmo.  

Item 5 – Determinação da velocidade no item referente ao serviço de dados 

A velocidade efetiva deverá ser de 15GB independente do local no DF. 



Item 6 – confusão entre julgamento e elaboração de propostas. Necessidade de 

esclarecimento. 

A empresa faz confusão entre como serão lançados os valores quando da inserção da 

proposta no Site de Compras do Governo Federal e o julgamente das propostas. O valor 

inseridos no sistema será o Valor Global  Anual, ou seja, o valor total para 12 meses. Já o 

critério de julgamento das propostas será o de menor preço por grupo. O grupo é formado 

pelos 2 (dois) itens que integram a licitação. 

Item 7 – Aparelhos cedidos em regime de comodato. Ausencia de responsabilidade da 

contratada pela assistencia técnica aos equipamentos. 

Sabemos que o fabricante é o responsável pela Assistência técnica, mas a contratada fará a 

intermediação da CODHAB com o fabricante, inclusive quanto a reposição dos aparelhos. 

Item 8 – Esclarecimento acerca da disponibilização de manual de instruções dos aparelhos 

Os aparelhos deverão ser acompanhados do respectivo manuai de instrução. O art.50 do 

Codigo de Defesa do Consumidor é taxativo no aspecto Manual de Instrução e/ou de 

Instalação. Todo produto deve ser acompanhada por este tipo de literatura técnica, o qual 

dará ao consumidor todas as informações, com ilustrações, inclusive os termos da garantia 

contratual fornecida pelo fornecedor. 

Item 9 – Esclarecimento quanto a substituição de equipamentos. Ausência de backup em 

planilha de preços. 

Por se tratar de comodato não há que se falar em custo a ser descrito, uma vez que os 

aparelhos serão cedidos  conforme demanda da CODHAB e não de uma vez. 

Item 10 – Esclarecimento acerca da possibilidade de substituição dos equipamentos em casa 

do renovação tecnológica. 

A substituição dos aparelhos é para acompanhar as novas tecnologias  do mercado. E 

manter as caracteriscas do contrato. 

Item 11 – Esclarecimento quanto a solicitação do serviço transferência de chamadas (siga-

me). Incompatibilidade com previsão de serviço de gestão. 

Não há incompatibilidade de serviços de natureza distintas: gestão – chamadas efetuadas 

e siga-me – chamadas recebidas. 

Item 12 – Disponibilização de Atendimento pela operadora contratada 

Tal exigência foi adequada quando da republicação do Edital. 

Item 13 – Desmecessidade de envio e documentos como condiionante ao pagamento pela 

prestação de serviços. 

Tal exigência se faz em consonância com a legislação que rege as formas de pagamento 

por parte do Governo do Distrito Federal. 



Item 14 – Pagamento em conta bancária em desacordo com a Resolução nº 632/2014 da 

ANATEL 

Conforme legislação do Governo do Distrito Federal  os pagamentos são efetuados 

mediante ordem bancária com a apresentação das faturas e seus respectivos códigos de 

barras. É o que consta do Ato Convocatório. 

Item 15– Bloqueio de serviços e ausência de pagamento. Esclarecimento 

Este bloqueio será da CODHAB  para qualquer linha que solicite serviço não previsto nesta 

licitação. 

Item 16 – Prazo exíguo para atendimento das solicitações de serviços  

O prazo é discriscionario da CODHAB, porém a empresa contratada pode pedir 

prorrogação do mesmo. 

Item 17 – Esclarecimento quanto à imputação de responsabilidade sobre a fiscalização do 

objeto licitado 

 A fiscalização que trata o item 12 do Termo de Referência é relacionada à execução do 

contrato. A contratada deverá responder aos questionamentos da contratante no prazo 

indicado pela Administração. 

Item 18 – Previsões do Edital não presentes na minuta do contrato. 

 As condições para contratação deverão obedecer o que consta no Edital por completo. 

Todos os documentos do ato convocatório se completam e complementam. Ademais, o 

proprio nome “minuta de contrato” já indica tratar-se de documento a ser editado e alterado 

até o momento que antecede sua assinatura. 

 

Estes são os esclarecimentos solicitados. Mantendo-se inalterada a data de abertura do 

referido certame. 

 

 
Henrique Duarte de Oliveira 

Pregoeiro – CPL/CODHAB 


