
 

1 

 

ILMO. SR. PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 

 

 

 

 

Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n.º 06/2018 

OI MÓVEL S.A., (em recuperação judicial) com sede na Cidade de Brasília, Distrito 

Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco A, Edifício Estação Telefônica, 

térreo, parte 2, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11; vem, por seu 

representante legal, com fulcro no art. 12 do Decreto n.º 3.555/2000, apresentar 

Impugnação aos termos do Edital em referência, pelas razões a seguir expostas: 

Razões de Impugnação 

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª 

REGIÃO instaurou procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, 

sob o n.º 006/2018, visando “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”. 

Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra 

as quais se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas 

para participar de forma competitiva do certame. 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é 

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe 
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seja necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à 

promoção da máxima competitividade possível entre os interessados.  

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e 

a melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, 

motivo pelo qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por meio 

da presente manifestação.  

 

ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS 

 

1 - Da vedação de participação de licitantes em regime de consórcio 

Primeiramente, cumpre elucidar algumas questões referentes ao mercado de 

telecomunicações. É cediço que no âmbito da oferta de serviços de telecomunicações, 

verifica-se a escassez de competitividade, predominando no mercado poucas 

empresas. Tal fenômeno caracteriza-se pela própria natureza do mercado em questão, 

ora a entrada de empresas que exploram tal serviço é restrita, haja vista a necessidade 

de grande aporte de capitais, instalação de infra-estruturais e dentre outros fatores que 

impedem a existência de um número razoável de empresas disponíveis para prestar o 

referido serviço. 

Há ainda de se ressaltar que o desenvolvimento da economia amplamente globalizada 

implicou na formação de grupos econômicos em escala mundial, sendo o mercado de 

telecomunicações um dos grandes exemplos. A economia das grandes corporações 

reduziu ainda mais a oferta de serviços de telecomunicações, ocorrendo em escala 

global a aglomeração de companhias e formação de um mercado eminentemente 

oligopolista. 

Traçadas as linhas gerais referentes ao mercado de telecomunicações, pode-se afirmar 

com convicção que as restrições de participação de empresas nas licitações devem ser, 

mais que em outros casos, muito bem justificadas e necessárias. Isto porque, em 

homenagem aos princípios da competitividade e isonomia, apenas pode se podem 

admitir as restrições objetivas e legítimas. 

Nesse sentido, não pode prosperar a imposição editalícia de impedimento de 

participação de empresas em regime de consórcio. Tal determinação fulmina 

diretamente a competitividade do certame por não existir grande número de empresas 
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qualificadas para prestação do serviço licitado e pela própria complexidade do objeto 

licitado. Ademais, verifica-se que o próprio artigo 33 da Lei n.º 8666/93 permite 

expressamente a participação de empresas em consórcio. 

Corroborando tal entendimento, verifica-se a primorosa lição de Marçal Justen Filho 

sobre a permissão de consórcio na licitação. Se num primeiro momento a associação 

de empresas em consórcio pode gerar a diminuição da competitividade, em outras 

circunstâncias, como a do presente caso, pode ser um elemento que a garanta, senão 

vejamos: 

“Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e 

compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as 

circunstâncias do mercado e (ou) complexidade do objeto tornam 

problemática a competição. Isso se passa quando grande 

quantidade de empresas, isoladamente, não dispuserem de condições 

para participar da licitação. Nesse caso, o instituto do consórcio é 

via adequada para propiciar ampliação do universo de licitantes. 

É usual que a Administração Pública apenas autorize a participação 

de empresas em consórcio quando as dimensões e complexidade do 

objeto ou as circunstâncias concretas exijam a associação entre os 

particulares. São as hipóteses em que apenas poucas empresas 

estariam aptas a preencher as condições especiais exigidas para 

a licitação.”1 (grifo nosso) 

Com espantosa precisão, o entendimento de Marçal Justen Filho subsume-se 

perfeitamente ao caso em questão. O mercado é naturalmente restrito e o objeto da 

licitação complexo a ponto de reduzir a participação de empresas, sendo a 

competitividade reduzida por essas características. Nesse sentido, a imposição de mais 

uma restrição apenas põe em risco o princípio da competitividade. 

Nesse sentido, cumpre trazer os seguintes entendimentos do TCU acerca da matéria: 

“No entender da Unidade Técnica, não obstante constituir faculdade 

da Administração permitir ou não a participação de empresas em 

consórcio nas aludidas convocações, no presente caso, a vedação 

teria ocorrido sem a adequada motivação, o que teria 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2010, p. 495. 
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inviabilizado a participação de mais licitantes, em prejuízo do 

princípio da ampla competição.” (Acórdão 59/2006 - Plenário) 

“Não prospera também o argumento de que a possibilidade de 

formação de consórcio no Edital afastaria eventual restrição à 

competitividade da licitação. A constituição de consórcio visa, em 

última instância, a junção de 2 (duas) ou mais empresas para 

realização de determinado empreendimento, objetivando, sob a 

ótica da Administração Pública, proporcionar a participação de 

um maior número de empresas na competição, quando 

constatado que grande parte delas não teria condições de 

participar isoladamente do certame. (...)” (Acórdão n.º 1.591/2005, 

Plenário, rel. Ministro Guilherme Palmeira) (grifo nosso) 

Dessa forma, vê-se que mesmo sendo discricionariedade da Administração a permissão 

ou não de consórcio de empresas, sua restrição deve ser devidamente fundamentada 

e deve colimar sempre com as condições do mercado e do objeto licitado, de forma que 

seja garantida a competitividade. 

Nota-se, tanto do entendimento doutrinário quanto jurisprudencial, que a permissão de 

consórcios nas licitações tem aspecto bifronte, podendo gerar ou restringir a 

competitividade. Não obstante, conforme se demonstrou acima, a formação de 

consórcios é medida válida e necessária, que irá beneficiar a Administração com o 

aumento da participação de empresas na licitação, aumentando a competição entre elas 

e reduzindo, inevitavelmente, o preço final da contratação.  

Da mesma forma, não deve haver restrições quanto ao consórcio de empresas que 

sejam coligadas, controladoras e controladas. Isso porque, decorrente das 

particularidades do mercado e da economia globalizada, é comum a existência no 

âmbito das telecomunicações conglomerados econômicos que necessitam dessa 

ferramenta jurídica para participarem das licitações. Frise-se que muitas das vezes a 

prestação do serviço por empresa isolada não é o suficiente, necessitando da atuação 

em conjunto para a consecução do objeto da licitação. 

Ante o exposto, de forma a possibilitar a participação de um maior número de empresas 

no certame, garantindo a sua competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa 

à Administração Pública, requer seja excluído o item 3.11 do Edital, para que seja 

permitida a participação em consórcio de empresas do mesmo grupo, nos termos do 

art. 33 da Lei n.º 8.666/93.  
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2. QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Nosso entendimento: Conforme processo praticado pelas operadoras no que se refere 

a reparo de equipamentos, os aparelhos que necessitarem de reparo serão 

encaminhados pela Contratante para a devida assistência técnica do fabricante, sendo 

analisado e, se possível, reparado. Considera-se que o aparelho é apenas e tão-

somente meio para que possa se efetivar o serviço de telefonia, aparelho este cujo 

funcionamento regular é de responsabilidade direta do fabricante. 

 Nesta análise podem existir diferentes conclusões, a saber: 

• Equipamento com defeito natural e com possibilidade de reparo: Neste caso, o 

equipamento será reparado pela própria assistência técnica. 

• Equipamento com defeito natural e sem possibilidade de reparo: Neste caso, o 

equipamento será substituído por outro novo e sem uso, sem ônus para a Contratante. 

• Equipamento com defeito por mau uso do usuário: Neste caso, o equipamento 

poderá ser reparado pela própria assistência técnica, mas a mesma não terá esta 

obrigação. Caso o mesmo não seja reparado, a Contratante poderá solicitar um novo 

equipamento para a Contratada e arcará com os custos deste novo equipamento. 

Informamos novamente que estes são os processos praticados pelas operadoras e 

devem ser seguidos pela Contratante, caso contrário se torna inviável a participação no 

referido pregão, uma vez que substituir os equipamentos por novos em qualquer caso 

de problema representa um grande risco para a viabilidade do negócio. 

O que pode ser feito para minimizar este impacto seria a Contratada enviar no início do 

contrato para a Contratante um estoque de backup de equipamentos, no quantitativo 

máximo de 3% do total de equipamentos fornecidos, e quando algum equipamento que 

estiver em uso necessitar de reparo, este será encaminhado pela Contratante para a 

devida assistência técnica do fabricante, sendo automaticamente substituído 

temporariamente por um dos equipamentos de backup. Sendo assim quando o 

equipamento retornar da assistência técnica, se for este o caso, o backup retorna 

também para o estoque estratégico para ser utilizado em uma próxima eventual 

necessidade. 
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3. QUANTO A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE GESTÃO WEB NA PLANILHA DE 

PREÇO 

Conforme especificado no item 3.10, alínea (e) do Termo de Referência, haverá a 

disponibilização de um SISTEMA DE GESTÃO DE ACESSOS, porém não foi 

identificado na planilha de preço um item para que este serviço seja devidamente 

precificado. 

Sendo assim solicitamos que seja incluído este item na planilha de preço, com o 

quantitativo requerido, ou seja, um por linha já que este sistema tem uma cobrança por 

linha de forma individualizada, para que as licitantes possam precificar este serviço de 

gestão para os aparelhos celulares. 

Sem a inclusão deste item na planilha de preço a participação das licitantes de torna 

inviável pois não poderão precificar o serviço. 

 

4. QUANTO AO ROAMING INTERNACIONAL NA PLANILHA DE PREÇO 

 

Nossa solicitação: Salientamos que os serviços internacionais são muito complexos de 

serem precificados pois cada país tem uma tarifa diferente, cada país tem um acordo 

de interconexão diferente e cada operadora aplica de uma forma diferente também. 

Sendo assim, como sugestão, da forma que é praticada no mercado, solicitamos que 

sejam agrupados todos os serviços utilizados em roaming internacional em uma única 

linha na planilha de preços, como nome de “Roaming Internacional”, onde a Contratante 

já determina qual o valor médio mensal a ser gasto, valor este que será uma reserva no 

orçamento para este serviço.  

 

Sendo assim as licitantes, quando forem preencher a planilha, não irão modificar esse 

valor, já sendo um valor pré-definido pela Contratante, sendo o mesmo para todas as 

licitantes e não interferindo no julgamento das propostas 

. 
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Pedido 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, 

a Oi requer que V. Sª julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 

horas, acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e 

seus anexos, sua consequente republicação e suspensão da data de realização do 

certame.  

Salvador - BA, 03 de agosto de 2018.  


