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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 23/08/2018, 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 “a 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 SERVIÇO DE LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO ZERO.  

 
No que tange ao serviço de ligações intragrupo, cabe destacar as 

seguintes previsões do Anexo I: 
 

3.6. As ligações entre os aparelhos pertencentes ao Plano 
Corporativo contratado são de valor intragrupo zero.  
(...) 
 
3.9. Habilitados no plano pós-pago, serviços de roaming nacional e 
internacional, onde as ligações intragrupo deverão ter tarifa zero.  
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Inicialmente registra-se que com o serviço intragrupo zero, as 
ligações gratuitas são para outras estações móveis (desde que 
pertencentes ao mesmo órgão/entidade – intragrupo –  e pertencentes ao 
mesmo 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”. 

 
Cabe destacar que a empresa licitante oferece pacotes de serviço 

com 3000 minutos VC1, 500 minutos VC2 e 500 minutos VC3 para chamadas 
destinadas aos telefones do mesmo contrato.  

 
Assim, o serviço ligações intragrupo é prestado em âmbito 

nacional, na área de prestação do contratante e em roaming nacional, com 
utilização de cobertura da própria operadora contratada. 

 
Quanto ao serviço de ligações intragrupo internacional, não é 

possível sua prestação por todas as operadoras, sendo inviável 
financeiramente, haja vista a necessidade de utilização de rede de outras 
operadoras   

 
Assim, requer-se adaptação do edital adequado à realidade do 

serviço usualmente prestado, com previsão somente de prestação do serviço 
de ligações intragrupo nacional. 

 

02. ESCLARECIMENTO QUANTO A POSSIBILIDADE DE PARTIC IPAÇÃO 
SOMENTE DE MICROEMPRESAS NO CERTAME 

 
O edital em comento possui como objeto a contratação de 

empresa para prestação de serviço de telefonia móvel e internet móvel, 
devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal. 

 
E, o edital apresenta diversas previsões que indicam a ampla da 

participação das empresas no certame, o que garante a economicidade do 
processo visto que ter-se à diversas propostas e preços na disputa.  
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Contudo, verifica-se que Comprasnet apresenta no campo de 
cadastro de proposta das licitantes, espaço exclusivo para empresas ME/EPP. 

 
A previsão de exclusividade dos serviços para Microempresas e 

empresa de pequeno porte, é inviável, pois centraliza os serviços objetos de 
contratação, impossibilitando a participação ampla no certame de outras 
empresas que poderiam garantir a competição, não havendo, motivos hábeis 
para se manter a exclusividade indicada. 

 
Assim, embora o item 1.4 do edital estabeleça que “Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas”, adequado seja alterado o comprasnet, de modo a evitar dúvidas 
quanto a ampla participação das empresas no certame. 

 

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

 
O item 3.18 Anexo I estipula as especificações mínimas para os 

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

 
Estação Móvel Celular – TIPO 02  
a) Tela de 4.7 polegadas;  
b) Processador 1.4 GHz Dual Core;  
c) Memória RAM de 1GB;  
d) Sistema iOS ou Android;  
e) Memória Interna de 16 GB;  
f) Câmera de 8 megapixeis;  
g) Bateria leve e fina que proporcione extenso tempo de operação 
aos celulares. 

 
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: 
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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) 

 
Assim, requer que as especificações sejam flexibilizadas, 

possibilitando que as empresas encontrem opções válidas e que atendam às 
reais necessidades da Administração, garantindo a competitividade no 
certame. 

 
Nesta senda, a empresa licitante requer seja esclarecido se o 

fornecimento de modelos de equipamentos com processador Quadcore de 
1,3Ghz, atende as necessidades administrativas (tal como o LG K9 
(X210BMW), possibilitando às empresas melhor atendimento no certame.  
 
04. ESCLARECIMENTO QUANTO A RESPONSABILIDADE PELO E NVIO 
DOS EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FABRIC ANTE. 
 

O Anexo I apresenta as seguintes previsões acerca da 
assistência técnica aos equipamentos: 
 

3.23. 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.  
3.24. Após avaliação, a assistência técnica emitirá relatório 
informando se o problema foi por mau uso ou é problema técnico. Na 
segunda hipótese, a assistência técnica corrigirá o problema e o 
encaminhará para a contratante, sem ônus para o CREFITO-7, tendo 
em vista ainda estar no período de garantia. Na primeira hipótese, a 
assistência técnica devolverá o equipamento para a contratante sem 
conserto e a própria contratante providenciará o conserto ou fará a 
aquisição de outro aparelho celular;  

 
Dessa forma, recai ao fabricante  a responsabilidade pelo 

atendimento técnico, sendo tais problemas técnicos analisados e prestados 
obedecendo às regras e prazos determinados por este (fabricante) e não pela 
operadora vencedora do certame.  

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

objeto exclusivamente pelo contratante  para a assistência técnica do 
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fabricante detectar eventual problema, não recaindo tal obrigação à empresa 
contratada. 

 
Desta feita, deve ser retirada do edital qualquer previsão que 

impute à contratada ou a seus funcionários a responsabilidade pelo 
encaminhamento dos equipamentos à assistência técnica dos fabricantes, sob 
pena de que as empresas não possam participar no certame.  
 

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 

23/08/2018, 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, 17 de agosto de 2018. 
 

TELEFONICA BRASIL S/A  
 
Nome do procurador: PAULO AFONSO CALADO JUNIOR 
RG: 92006021591 
CPF: 52633993320 


