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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Pregão Eletrônico n.° 10/2018 – Conselho Regional de Fisioterapia de 
Terapia Ocupacional da 7ª Região - CREFITO-7/BA. 
 
 
Impugnante: Telefônica Brasil S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Conselho Regional de Fisioterapia de 
Terapia Ocupacional da 7ª Região - CREFITO-7/BA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 25/09/2018, 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 item 23.1 do edital do pregão em 
referência. 
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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. 

 
Seis são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
 
01. PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 
Em relação ao contrato, verifica-se uma previsão de assinatura 

em apenas 05 (cinco) dias úteis, conforme o item 43 da seção XVI do edital. 
 
Todavia, tal prazo é exageradamente exíguo para que o 

contrato possa ser assinado por qualquer operadora. A exiguidade do 
prazo pode ser verificada pelo simples fato de que o trâmite interno de uma 
grande empresa – como é também em relação ao Crefito - 7 - depende de um 
prazo razoável para cumprimento dos rituais internos de assinatura dos 
responsáveis legais, até mesmo a presença física dos mesmos na empresa. 
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Assim, o prejuízo para a Administração na manutenção deste 
curto prazo de assinatura do contrato é imenso, dado que inviabilizaria a 
participação das concorrentes, em função de não ser possível cumprir o lapso 
de tempo indicado no edital. 

 
Sob outro prisma, o aumento deste prazo de assinatura não 

acarretará qualquer ônus à Administração, requerendo-se o prazo de 10 (dez) 
dias úteis, suficiente para que a contratação possa ser efetivada em prazo 
adequado à necessidade administrativa e permitindo que haja um tempo 
razoável para a assinatura do termo de contrato respectivo. 

 
Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de assinatura do 

ajuste induz a aplicação das penalidades, situação esta que determinaria a 
opção da operadora por sequer participar da licitação, com restrição da 
competitividade em função deste fato.  
 
02. APARELHOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO. AUSÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELO ENVIO DOS 
EQUIPAMENTOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

 
O item 3.23 do Anexo I apresenta a seguinte previsão 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.  

 
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. 

 
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 terceiros estranhos à relação 
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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 comodatário. 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, como se sua 
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de 
acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de 
responder por perdas e danos. O comodatário constituído em 
mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel 
da coisa que for arbitrado pelo comodante. 
Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente 
com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus 
abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, 
ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior. 
Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do 
comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa 
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. 

 
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 
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reparo do produto, a substituição do bem por modelo equivalente (em respeito 
às especificidades do terminal móvel) e encaminhamento ao contratante. 

 
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.  
 
03. ESPECIFICAÇÂO DOS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS EXIGIDAS POR PARTE DE TODAS AS OPERADORAS.  

 
O item 3.20 do Anexo I estipula as especificações mínimas para 

os equipamentos a serem cedidos pela contratada, destacando-se para os 
aparelhos Tipo I a exigência de “Processador 1.84 GHz Dual Core” e para os 
aparelhos Tipo II a exigência de “Processador 1.4 GHz Dual Core”.  

 
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: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 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, principalmente no que concerne ao processador dos objetos, com a 
possibilidade de fornecimento de aparelhos para o Tipo I com Processador de 
1.4GHz, mas quad core (4 núcleos) ou equipamentos com Processador 
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1.5GHz, mas octa core (8 núcleos). E, para os equipamentos Tipo II, sugere-se 
seja possível o fornecimento de aparelhos com processador Quadcore de 
1,3Ghz, de modo a garantir ampla participação das empresas no certame. 

 
04. IMPOSSIBILIDADE DA ESCOLHA DA MARCA/MODELO DOS 
EQUIPAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7.°, §5.° DA LEI 8666/1993. 

 
O item 3.25 do Anexo I prevê o seguinte acerca da escolha dos 

equipamentos pelo contratante: 
 

Os equipamentos descritos na proposta da licitante vencedora serão 
válidos e exigidos na primeira entrega de aparelhos celulares. No 
momento da renovação dos aparelhos, o preposto da contratada 
apresentará ao fiscal da contratante, no mínimo, 03 (três) opções 
para cada tipo de aparelho e observando as especificações exigidas 
neste termo de referência. A contratante escolherá os modelos para a 
renovação; 

 
Todavia, salvo justificativa técnica adequada, não se admite a 

escolha, pela Administração, de marca ou modelo do equipamento a ser 
fornecido.  

 
Conforme descrito anteriormente nesta peça, o fornecimento de 

equipamentos deve atender exclusivamente às especificações mínimas 
descritas no edital, em estrita correlação com a efetiva necessidade dos 
serviços contratados, independentemente da marca ou modelo, sendo ilícita a 
escolha da marca ou modelo, conforme a inteligência do artigo 7°, §5° da lei 
8666/1993: 

 
§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e 
serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração 
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. (grifos de 
nossa autoria) 

 
Neste contexto, há flagrante violação ao dispositivo que, em 

regra, veda a escolha de marcas ou modelos pela Administração Pública, 
por qualquer meio, direta ou indiretamente, prévia ou posteriormente. 

 
Soma-se a isto a impossibilidade de juízo subjetivo acerca de 

características da execução do serviço, em função do princípio da vinculação 
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ao instrumento convocatório, que implica na exaustão da 
discricionariedade administrativa. Nas palavras de Marçal Justen Filho1: 

 
2) A exaustão da discricionariedade 
 
Ao submeter a Administração ao princípio da vinculação ao ato 
convocatório, a Lei nº 8.666 impõe o dever de exaustão da 
discricionariedade por ocasião de sua elaboração; não teria 
cabimento determinar a estrita vinculação ao edital e, 
simultaneamente, autorizar a atribuição de competência discricionária 
para a Comissão indicar, por ocasião do julgamento de alguma das 
fases, o critério de julgamento. Todos os critérios e todas as 
exigências deverão constar, de modo expresso e exaustivo, no corpo 
do edital. 
 

Jurisprudência do STJ 
“Em resumo: o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a 
elaboração do Edital de Licitação. A partir daí, nos termos do vocábulo 
constante da própria Lei, a Administração Pública vincula-se ‘estritamente’ a 
ele.” (REsp nº 421.946/DF, 1ª T., rel. Min. Francisco Falcão, j. em 
07.02.2006, DJ de 06.03.2006, p.16) 

 
Ora, cada modelo de equipamento implica em um custo 

específico, que influencia a formação dos preços. Por tal motivo, a Lei garante 
ao licitante o direito ao conhecimento integral de todos os aspectos da 
execução do contrato antes da apresentação da proposta, para que não 
fique sujeito às preferências pessoais dos administradores. 

 
Desta forma, deve ser afastada a fórmula do edital no que se 

refere à escolha de marcas e modelos, adotando-se apenas a descrição 
PRÉVIA e INTEGRAL das especificações MÍNIMAS dos aparelhos a serem 
fornecidos, em estrita correlação com os serviços efetivamente licitados, 
haja vista a constante evolução de aparelhos dispostos no portfólio das 
empresas. 

 
05. ESCLARECIMENTO ACERCA DO SERVIÇO DE LIGAÇÕES 
INTRAGRUPO ZERO.  

 
Segundo o item 3.9 do Anexo I a contratada deverá oferecer 

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

 

                                            
1 JUSTEN Filho, Marçal. Comentários sobre a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 12ª. ed., São Paulo: Dialética, 2008. p. 528 
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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. 

 
06. PRAZO EXÍGUO PARA ÍNÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
O edital indica no item 3.1 do Anexo VII que “A contratada deverá 

iniciar a prestação plena dos serviços, com entrega dos Chips e instalação nos 

aparelhos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato”. 
 

Contudo, verifica-se que o prazo indicado é nitidamente 
INSUFICIENTE para a efetivo cumprimento das obrigações, dada a 
complexidade do objeto, o que inviabiliza a participação das concorrentes, em 
função de não ser possível cumprir o lapso de tempo indicado no edital. 
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Para garantir a efetiva instalação dos chips e disponibilização dos 
serviços são necessários procedimentos externos, que independem da 
empresa contratada, o que, necessita de maior lapso temporal para efetivo 
cumprimento das obrigações. 

 
Deste modo, requer-se o aumento do prazo indicado, 

suficiente para suprir a necessidade administrativa e de estudo de 
viabilidade, adequada à possibilidade de cumprimento por parte da futura 
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 

25/09/2018, 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, 20 de setembro de 2018. 
 

TELEFONICA BRASIL S/A 
 

Nome do Procurador: PAULO AFONSO CALADO JUNIOR 
CPF: 52633993320 
RG: 92006021591 


