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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
  
Pregão Eletrônico Nº 02/2018 – Conselho Regional de  Fisioterapia e 
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 e 
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 24/01/2018, 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 48 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 para prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com 
pacote de voz e dados e fornecimento de aparelhos celulares em regime de 
comodato, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de 
Referência”.  

 
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. 

 
Cinco  são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
 

01. ESCLARECIMENTO QUANTO A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. 
 
No que tange ao pregão, o item 6.1 do edital indica que o licitante 

deverá elaborar sua proposta considerando o valor total ofertado para o item 
(anual). 

 
Contudo, verifica-se que a composição da proposta no 

Comprasnet está indicada com valor por item, podendo, deste modo, ensejar a 
ocorrência de vários vencedores na licitação. 

 
Ocorre que o objeto de licitação refere-se a contratação de 

empresa para prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), com 
pacote de voz e dados e fornecimento de aparelhos celulares, sendo assim, os 
serviços licitados atrelados. 
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Assim, sugere-se alteração na composição de preços, de modo 
que a elaboração de proposta ocorra em Grupo ou Único Item, contemplando 
assim, todos os serviços. 

 
02. APARELHOS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO. AUSÊNC IA DE 
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA ASSISTÊNCIA TÉC NICA 
AOS EQUIPAMENTOS. PRAZO EXÍGUO PARA SUBSTITUIÇÃO DO S 
EQUIPAMENTOS. 
 

O Termo de Referência imputa à operadora contratada a 
responsabilidade, ainda que solidária (ou subsidiária), por eventuais reparos 
e/ou substituições dos equipamentos em caso de defeito não motivada por uso 
indevido, conforme se vê: 

 
4.1.6. Em não sendo o problema sanado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, deverá a contratada providenciar a substituição do aparelho, às 
suas expensas, em 2 (dois) dias úteis contados do esgotamento do 
prazo. 
 
4.1.8. Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, a contratada deverá 
prover à substituição do aparelho sinistrado em prazo não superior a 
5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação expedida pelo fiscal do 
contrato à contratada, devendo a Administração proceder ao 
ressarcimento do aparelho à contratada, respeitado o cronograma 
financeiro administrativo, permitindo-se eventuais negociações. 

 
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 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 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
Em resumo, informa-se que a operadora não pode se 

responsabilizar pelos prazos de reparo e substituição, tampouco pela 
localidade das assistências, uma vez que estas são empresas distintas, sem 
quaisquer vínculos com as empresas de telefonia móvel celular. Assim, a 
Assistência Técnica possui até 30 dias para resolver o problema. E, em caso 
de ausência de solução pelo mau uso dos equipamentos, a operadora ora 
licitante poderá efetuar a substituição do objeto, mas disponibilizando outro 
aparelho em até 15 (quinze) dias, com a cobrança do valor pro rata do 
aparelho danificado. 
 
03. ESCLARECIMENTO QUANTO A GARANTIA DE COBERTURA D E 
SERVIÇOS. 

 
O edital ora em análise possui como objeto a pretensa 

contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal 
(SMP). 

 
Nesta senda, o item 4.1.10 do Anexo I dispõe que “Os dados de 

internet disponibilizados nas linhas deverão corresponder ao pacote de 3GB e 
10GB, com tecnologia mínima 3G, deslocamento nacional isento e quantitativo 
de 19 (dezenove) acessos”. 

 
Como se sabe, o pregão se presta à contratação de serviços 

comuns (de prateleira) conforme padrões de desempenho e qualidade que 
possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no 
mercado (art. 1º, parágrafo único, da Lei 10520/2002). 
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Por se tratar o Serviço Móvel Pessoal - SMP de um serviço 
prestado em regime de delegação, os padrões e especificações comuns no 
mercado são definidos pelas normas da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL. 

 
A legislação pertinente, os contratos de concessão/autorização 

firmados com a ANATEL e as demais disposições regulamentares da Agência 
Reguladora não obrigam as operadoras a providenciar ou garantir a existência 
de sinal do Serviço Móvel Pessoal no interior de edificações (cobertura indoor) 
ou em endereços específicos, admitindo a existência de áreas de sombra como 
uma característica inerente à natureza do serviço.  

 
Conforme as normas regulamentares e dos contratos e termos de 

outorga firmados com a ANATEL, a cobertura em uma localidade caracteriza-
se pelo atendimento de pelo menos 80% (oitenta por cento) do distrito sede de 
um Município, devendo ser ressaltado, contudo, que nem todas as operadoras 
podem garantir a prestação dos serviços com cobertura 3G. 

 
04. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE GARANTIA DE DISPONIB ILIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS ACIMA DE 95% (NOVENTA E CINCO POR CENT O) DO 
TEMPO DE USO.  

 
O item 6.1.1. do Anexo I determina que o serviço contratado 

deverá ser disponibilizado de modo ininterrupto, com exceção de interrupções 
devidamente programadas e em casos excepcionais.  
 

A operadora de celular se compromete a efetuar plenamente a 
prestação de serviço na localidade contratada. Contudo, não é possível 
garantir que os serviços serão disponibilizados nos termos indicados no edital. 

  
É fundamental esclarecer que os serviços são prestados 

ininterruptamente, contudo, não pode ser garantido que os mesmos ficarão 
disponíveis nos termos indicados no edital, uma vez que, por fatores externos e 
dependendo de onde os aparelhos serão utilizados e, ainda, por motivo de 
força maior e caso fortuito, os serviços poderão ficar indisponíveis, sem culpa 
da contratada.  

 
Destarte, há locais em que ainda que existam tecnologias 

avançadas não seria possível a efetiva garantia plena dos serviços, como em 
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subsolos, em que o sinal da operadora pode apresentar falhas em virtude da 
capacitação ruim.   

 
Assim, a disponibilização integral dos serviços não pode ser 

garantida, mas apenas a plena prestação de serviço para recebimento e 
transmissão de sinais nos locais de acesso comum de todo cidadão no local 
onde os serviços foram contratados. 

 
Lado outro, é fundamental esclarecer que as situações de 

paralisações do sistema são bastante raras, não ocasionando quaisquer 
prejuízos, motivo pelo qual não deve haver qualquer penalidade, ainda mais 
rescisão do contrato firmado entre as partes. 

 
Noutro giro, as possíveis paralisações e interrupções são 

ocasionadas por caso fortuito ou força maior, uma vez que não é intenção da 
operadora causar quaisquer transtornos aos seus consumidores, prezando 
sempre pela satisfação dos clientes e atendimento pleno dos serviços 
prestados.  
 

Desta feita, deve ser aditado o edital considerando que o SLA 
exigido pela ANATEL para as empresas de Telefonia Celular é de 95% do 
tempo de uso, sendo assim, permitido uma falta no serviço durante 5% do 
tempo. 

 
05. DA PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE TESTES NOS SERVIÇO S. 
DESNECESSIDADE 

 
O item 37 do edital apresenta a seguinte disposição acerca da 

exigência de realização de testes para demonstração dos serviços: 
 
37. Não se exigirá apresentação de amostra/demonstração do serviço 
do item ofertado; todavia, a licitante declarada vencedora, após a 
assinatura do contrato, deverá realizar todos os ensaios e testes 
necessários até a entrega satisfatória do serviço prestado, em 
perfeitas condições, no prazo disposto no Termo de Referência; junto 
à sua proposta, a licitante deverá declarar, de forma expressa, a 
marca e o modelo dos aparelhos celulares, de acordo com as 
especificações técnicas do Anexo I deste Edital.  

 
Contudo, considerando que os serviços objetos de contratação 

resultam na prestação de voz e dados, serviços móveis pessoais, esta 
operadora entende como desnecessária a realização de ensaios e testes.  
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Conforme indicado no item anterior desta peça, a operadora de 
celular se compromete a efetuar plenamente a prestação de serviço na 
localidade contratada, assim, a realização de tais diligencias ensejariam um 
gasto desnecessário para a contratação. 

 
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 

24/01/2018, 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, 
 

Salvador/BA, 19 de janeiro de 2018. 
 

TELEFONICA BRASIL S/A 
 

 


