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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Pregão Eletrônico Nº 06/2018 do Conselho Regional d e Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 7ª Região/DF. 
 
 
Impugnante : Telefônica Brasil S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Conselho Regional  de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 7ª Região/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 09/08/2018, 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 47 da Seção XVIII do Edital do 
Pregão em comento. 
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 
O Pregão em referência tem por objeto “contratação de empresa 

especializada para prestar serviço de telefonia móvel e internet móvel, 
devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP – Serviço 
Móvel Pessoal), através da tecnologia mínima 3G pelo sistema digital pós-pago, 
mediante o fornecimento de 25 (vinte e cinco) acessos móveis, com a 
disponibilização das estações móveis (aparelhos) em regime de comodato, 
oferecendo o serviço de ligações e interurbanas, além de serviços de 
mensagens de texto e pacote de dados para acesso à internet e roaming 
nacional, conforme especificações detalhadas no ANEXO I deste 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. 

 
Quatro são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

01. ESCLARECIMENTO ACERCA DO PLANO CORPORATIVO. 
 

Diante da análise detida do edital em comento, forçoso é destacar 
o item 3.6 do Anexo I, que assim determina: 
 

3.6. As ligações entre os aparelhos pertencentes ao Plano Corporativo 
contratado são de valor intragrupo zero.  

 
Neste prisma, cumpre elucidar que o plano Intragrupo Zero Local 

da presente Operadora oferece 2.000 (dois mil) minutos para chamadas VC1 
destinadas a números do mesmo contrato. 
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Diante disso, vem requerer que o item em análise possa ser 

atendido da forma acima descrita, possibilitando, assim, a maior competitividade 
no certame me comento. 

 

02. TARIFA ZERO PARA LIGAÇÕES ENTRE OS APARELHOS 
PERTENCENTES AOS PLANOS CONTRATADOS.  
                                                                                                                                                                             

Ainda sobre o serviço Intragrupo Zero Nacional, destaca-se o item 
3.9 do Anexo I: 

 
3.9. Habilitados no plano pós-pago, serviços de roaming nacional e 
internacional, onde as ligações intragrupo deverão ter tarifa zero.  

 
Diante de tal previsão, é fundamental esclarecer que o serviço 

Intragrupo Zero Nacional oferece 3.000 minutos VC1, 500 minutos VC2 e 500 
minutos VC3, para chamadas destinadas a números do mesmo contrato. 

 
Ressalta-se, ainda, que o serviço intragrupo não está disponível 

para roaming internacional. 
 

Evidente que tal tipo de serviço intragrupo zero constitui um ônus 
adicional à prestação comum do serviço de telefonia celular, dado que envolve 
uma demanda de ligações que não são tarifadas individualmente. Assim, é 
essencial que a ligação seja apenas no âmbito da área de registro dos aparelhos, 
sob pena de ocasionar ligações de outro tipo (VC2 e VC3). 

 
Nesta senda, é necessário que seja esclarecido se o plano 

intragrupo mais adequado para a Contratante é o Local ou o Nacional. 
 
Caso o serviço seja de âmbito nacional, é fundamental esclarecer 

que as ligações em roaming constituem um ônus adicional à prestação comum 
do serviço de telefonia celular, trazendo necessariamente um ônus maior à 
operadora. 

 
Lado outro, o serviço de roaming só poderá ser prestado na rede 

de cobertura da operadora contratada, ou seja, onde a empresa tenha cobertura 
de acesso, estando assim diretamente relacionado à cobertura. Ademais, o 
serviço em roaming se caracteriza apenas quando as linhas são utilizadas fora 
da área de habilitação. 
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Neste diapasão, vem requerer que seja possível atender o item em 

comento conforme acima exposto, bem como, requer, também, que seja 
elucidado se o plano intragrupo será Local ou Nacional. 

 

03. ESPECIFICAÇÂO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES D OS 
EQUIPAMENTOS EXIGIDAS POR PARTE DE TODAS AS OPERADO RAS.  

 
O ANEXO I – Termo de Referência estipula as especificações 

mínimas para os equipamentos a serem cedidos pela contratada, destacando-
se a exigência referente a Estação Móvel Celular – TIPO 03: 

 
Disponibilizar 5 (cinco) aparelhos móveis celulares desbloqueados, 
com as seguintes características mínimas abaixo relacionadas: 
Estação Móvel Celular – TIPO 03 
a) Bivolt; 
b) Terminal 2G(GSM): 850/900/1800/1900 MHz; 
c) Conectividade:2G; 
d) Display: colorido 1.45” TFT; 
e) Memória Interna de 32MB; 
f) Recursos: Agenda Telefônica, SMS, Despertador, Rádio; 
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação aos 
celulares. 
 

 
Todavia, as características dos equipamentos não devem ser 

limitadoras, sendo imperioso destacar que a memória interna solicitada é 
incompatível com os outros requisitos deste aparelho (somente 2G). 

 
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) 
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Assim, requer que as especificações sejam flexibilizadas, sendo 
reduzida reduzir a memória interna para 4GB, possibilitando que as empresas 
encontrem opções válidas e que atendam às reais necessidades da 
Administração, garantindo a competitividade no certame. 

 

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

O item 3.23 do Anexo I – Proposta indica que “ao haver problema 
em qualquer dos aparelhos celulares fornecidos pela contratada o fiscal da 
contratada encaminhará o referido equipamento para a assistência técnica 
indicada pelo preposto da contratada”.  

. 
Todavia, tal situação atua em descompasso com o regime de 

prestação do serviço, considerando que os aparelhos são apenas e tão-
somente meios para que possa se efetivar o serviço de telefonia e internet, 
equipamentos 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 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, os aparelhos 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 
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garantia será fornecida pelo fabricante, mediante laudo 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. 
 

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 

09/08/2018, 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, 06 de agosto de 2018. 
 

TELEFONICA BRASIL S/A  
 
Nome do procurador: PAULO AFONSO CALADO JUNIOR 
RG: 92006021591 
CPF: 526.339.933-20 


