
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANEN TE DE 

LICITAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO PARÁ 

 

 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PA Nº 18/0001–PG 
 

 

 

 

A CLARO S.A. , CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Henri 

Dunant, 780 Torres A e B, Santo Amaro – São Paulo – SP, por seu 

representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença desse I. 

Pregoeiro, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

Ao analisar o edital em epígrafe observa-se disposição que atenta contra 

os princípios da legalidade e da competitividade, podendo, por esta razão, 

afastar interessados neste procedimento licitatório e consequentemente 

impedir que o SESC-PA selecione e contrate a proposta mais vantajosa. 

 

É com o objetivo de garantir a eficácia e legalidade do certame que a 

licitante propõe alterações do instrumento convocatório. 

 

 

 

I – DA PREVISÃO DE ÍNDICE FINANCEIRO PARA EVENTUAL REAJUSTE 

ANUAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

 



 
O Instrumento Convocatório é omisso no tocante ao índice financeiro 

aplicável para cálculo de eventual reajustamento anual do Contrato. Entretanto, 

considerando o disposto no artigo 40 da Lei n.º 8.666/93 – de aplicação 

subsidiária à presente licitação –, que estipula de forma clara que o Edital 

deverá prever um “critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do 

custo e produção”, pugnamos que passe a constar do Instrumento 

Convocatório cláusula prevendo reajuste anual dos preços pelo IGP-DI da 

Fundação Getúlio Vargas, mais plenamente aplicável ao serviço que ora se 

pretende contratar, uma vez que reflete mais propriamente a variação dos 

insumos que compõem os mesmos, na periodicidade de 12 (doze) meses. 

 

É cediço que o deferimento de tal pleito assegurará o equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato, considerando tratar-se o IGP-DI de índice 

específico para relações de consumo desta monta, refletindo, 

consequentemente, com maior fidelidade a flutuação dos insumos necessários 

à fruição de tal serviço. Por tal motivo, pugnamos para que do Instrumento 

Convocatório em comento passe a constar a aplicação do IGP-DI da FGV. 

 

 

II - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ADEQUAÇÃO E 

PROPROCIONALIDADE/ CLÁUSULA DÉCIMA DA MINUTA DE CON TRATO 

E SEUS CORRESPONDENTES 

                                                                                                                                

 É notório que em se tratando de contratos administrativos, diante da 

possibilidade de inexecuções, parcial ou total, a Administração deve 

estabelecer parâmetros para penalizar a Contratada por tais fatos. No entanto, 

os mesmos devem ser pautados na razoabilidade e proporcionalidade. 

  

  Ademais, é incontroverso que a aplicação de multas de grande monta é 

um fator a mais no desequilíbrio econômico do contrato com o consequente 

enriquecimento sem causa da parte Contratante, o que fere não só equilíbrio 

econômico-financeiro como afeta a comutatividade do contrato. 



 
 

Cabe ressaltar ainda, que as penalidades elencadas no presente 

certame, constituem cláusulas moratórias, de sorte que, sua conceituação legal 

visa apenas penalizar o contratado pelo efetivo período de atraso na prestação 

dos serviços. Desta forma, a imposição de multa que pode alcançar o 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do  Contrato mesmo nas 

hipóteses de inexecução PARCIAL do Contrato mostra- se extremamente 

excessiva e desproporcional .  

 

Verifica-se no referido dispositivo, que a Administração Pública 

estabelece critério demasiadamente oneroso para aplicação das multas acima 

descritas, o que não se mostra razoável.  

                                       

Destaca-se que a necessidade de se adequar a penalidade aplicada em 

caso de inexecução, aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade é 

entendimento assentado dos Tribunais, conforme se observa na jurisprudência 

abaixo mencionada, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 

330.677-RS (2001/0091240-0): 

 
“CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. MORA 
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REDUÇÃO. 
INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE 
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PELO 
JUDICIÁRIO. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA 
LEI. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO 
CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
Na hermenêutica jurídica, o aplicador do direito 
deve se ater ao aspecto finalístico para saber o 
verdadeiro sentido e alcance da norma. 
Os atos administrativos devem atender à sua 
finalidade, o que importa no dever de o Poder 
Judiciário estar sempre atento aos excessos da 
Administração, o que não implica em invasão de 
sua esfera de competência. 
O art. 86 da Lei 8666/93, impõe multa 
administrativa pela mora no adimplemento do 
serviço contratado por meio de certame licitatório, o 
que não autoriza sua fixação em percentual 



 
exorbitante que importe em locupletamento ilícito 
dos órgãos públicos. 
Possibilidade de aplicação supletiva das normas de 
direito privado aos contratos administrativos (art. 
54, da Lei de Licitações). 
Princípio da Razoabilidade. 
Recurso Improvido.” 
 

 

Deste modo, não restam dúvidas de que as penalidades elencadas no 

edital e seus anexos devem ser revistas, de modo a ser aplicada com 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como visando apenas imputar um ônus 

a Contratada somente pela inexecução parcial do serviço, devendo-se calcular 

a multa sobre a parcela mensal do contrato, ou no máximo, sobre a parcela 

inadimplida, evitando enriquecimento sem causa por parte da Contratante e o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e buscando seu único fim, qual 

seja, o ressarcimento da mora, e não gerar o desequilíbrio do contrato. 

 

Frise-se também que tais imposições extrapolam o limite de 10% sobre 

o valor do fornecimento não realizado, teto máximo estabelecido tanto pelo 

Decreto nº 22.626/33 como pela Medida Provisória nº 2.172/01 e aplicável a 

todas as modalidades de contratação, inclusive aquelas firmadas entre 

particulares e a Administração Pública. Ressaltamos ainda que não consta na 

Lei 8.666/93 qualquer limite de percentual para penalidades, as normas de 

direito privado constituem elementos perfeitamente cabíveis à resolução da 

questão, em face do art. 54 desse diploma legal; não pode a Contratante, 

assim, desconsiderar regulação específica que veda o locupletamento sem 

causa da Administração Pública, bem como a imposição de multas excessivas.  

 

Os administrativistas classificam os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, dentre outros, como referenciais que devem 

necessariamente ser utilizados quando da prática de atos pelo Poder Público, 

sob pena de desvio da finalidade legal a que se propõem.  

 



 
O ilustre Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello não deixa margem a 

dúvidas ao lecionar que: 

 

“Enuncia-se com esse princípio (razoabilidade) que 

a administração, ao atuar no exercício da discrição, 

terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de 

vista racional, em sintonia com o sendo normal de 

pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades 

que presidiam outorga da competência exercida. 

Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não 

serão apenas inconvenientes, mas também 

ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente 

invalidáveis-, as condutas desarrazoadas, bizarras, 

incoerentes ou praticadas com desconsideração às 

situações e circunstâncias que seriam por quem 

tivesse atributos normais de pridência, sensatez e 

disposição de acatamento às finalidades da lei 

atributiva da descrição manejada.  

 

(...) 

 

É óbvio que uma providência administrativa 

desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo 

crivo da razoabilidade, não pode estar conforme com 

a finalidade da lei. (...)” 

 

Neste sentido, extrai-se o princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade caminham no mesmo sentido, qual seja, o de evitar eventuais 

abusos quando da aplicação da lei ao caso concreto ou nos atos 

administrativos emanados. Vale dizer, as consequências de um ato devem 

guardar a exata proporção com a sua extensão.  

              



 
Por todo o exposto, requer a adequação das penalidades elencadas no 

edital em epígrafe e seus anexos, para que as multas observem o limite de 

10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato e no caso de inexecução 

PARCIAL, sobre a parcela inadimplida, graduando-as com razoabilidade e 

proporcionalidade, conforme as hipóteses de eventua is inexecuções. 

 

 

III – DOS ENCARGOS MORATÓRIOS EM CASO DE ATRASO DE 

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO 

 

O Instrumento Convocatório é omisso quanto ao critério para cálculo da 

incidência de juros e multa na hipótese de atraso no pagamento sem que a 

Contratada incorra em culpa, o que fere a legalidade e a razoabilidade. 

Entretanto, tendo em vista que sobre o valor mensal histórico devem incidir 

obrigatoriamente compensações financeiras e penalidades realmente 

aderentes por eventuais atrasos no pagamento, faz-se necessária a alteração 

do dispositivo para que passe essa a constar no instrumento convocatório.  

 

O próprio Tribunal de Contas da União, já assentou entendimento de 

que é devida multa por atraso no pagamento (vide a esse respeito a Decisão 

975/02, que fez com que fosse revista a Súmula n.º 226). 

 

Cabe transcrevermos manifestação da Justiça Federal de Santa 

Catarina, através do Parecer n. 159/2004, datado de 20 de maio de 2004, 

proferido nos autos do processo administrativo n. 03.83.00430-6, que bem 

define e resume toda a questão, com base no disposto na Lei n.º 8.666/93 (de 

aplicação subsidiária ao presente certame) e demais legislação em vigor, assim 

como Revisão da Súmula 226 do TCU sobre a mesma matéria, nos seguintes 

termos: 

 

“(c.1) Estipulação de multa contra a Administração 



 
A respeito dessa questão, o art. 40, XIV da Lei 

estabelece: 

‘Art. 40. O edital conterá, no preâmbulo, o número de 

ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada, e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será 

regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 

da documentação e proposta, bem como para início da 

abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 

seguinte: 

(...) 

XIV – condições de pagamento, prevendo: 

(...) 

d) compensações financeiras e penalizações, por 

eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 

antecipações de pagamentos;’ 

Pelos dispositivos acima transcritos observa-se que é 

dever da Administração incluir no edital cláusula 

prevendo compensação financeira e penalizações para 

o caso de haver atraso nos pagamentos ao futuro 

contratado.  

Nos mesmos moldes, no contrato, conforme dispõe o 

art.55, inciso VII: 

‘Art. 55: São cláusulas necessárias em todo o contrato 

as que estabeleçam: 

(...) 

VII – os direitos e as responsabilidades das partes , 

as penalidades cabíveis e os valores das multas.’ 



 
Entretanto, como o presente caso refere-se à aplicação 

de multa por parte de concessionárias de serviço 

público à Administração Pública, a questão merece 

maior detalhamento. 

O Tribunal de Contas da União a respeito da matéria, 

recentemente reviu a súmula 226, retirando de seu 

texto o trecho ‘inclusive concessionárias de serviços 

públicos’, dando ao Enunciado a seguinte redação: 

‘É indevida a despesa decorrente de multas 

moratórias aplicadas entre órgãos integrantes da 

Administração Pública e entidades a ela vinculadas,  

pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal ou aos seus municípios, quando inexistir 

norma legal autorizativa’. 

A necessidade de alteração da Súmula 226 do Tribunal 

de Contas da União, em síntese, fundamentou-se no 

fato de que a relação jurídica que estabelece entre a 

Administração Pública e a concessionária de serviço 

público é de consumo, consubstanciada em um 

contrato de adesão, distinta, portanto, daquela relativa 

à concessão. Na relação jurídica estabelecida com a 

concessionária no caso de fornecimento de serviço, a 

Administração não age com prerrogativas típicas de 

Poder Público. Sujeita-se às mesmas exigências 

técnicas e financeiras para obter o fornecimento, não 

se diferenciando, em nada, dos demais usuários 

Concluindo a respeito desta questão, não parece 

coerente aceitar que o contratado deva suportar o 

prejuízo decorrente de ato para o qual não contribuiu. 



 
Nessa esteira, é o entendimento de Marçal Justen 

Filho1, cujos comentários transcrevo: 

‘É destituído de razoabilidade afirmar que o 

inadimplemento da Administração não acarretaria 

qualquer consequência. Isso representa negar a 

eficácia do princípio da legalidade e liberar a 

Administração para adotar condutas arbitrárias. ’ 

Assim, afigura-se mais consentâneo com o 

ordenamento jurídico vigente e com o entendimento do 

Tribunal de Contas da União que a Administração 

estabeleça multas pelo descumprimento total ou parcial 

de suas obrigações. 

Sugere-se, aplicando-se subsidiariamente o art. 52, § 

1º do Código de Defesa do Consumidor, multa no 

patamar de 2% ao mês pelo atraso no pagamento por 

culpa da Contratante. 

 (c.2) correção monetária  

Quanto à questão relativa à aplicação de correção 

monetária pelo atraso no pagamento, segundo 

jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas da 

União e nos Tribunais Superiores, independe de 

previsão no edital e no contrato, ao argumento que 

busca apenas a atualização do valor e, se prevista em 

lei, é exigível. 

Além do que a correção monetária encontra guarida e 

fundamento em princípios gerais do direito e na 

disposição do art.37, XXI da Constituição da República, 

                                                      
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 7ª ed., 
Dialética, São Paulo, p.595 



 
que determina a manutenção das condições efetivas da 

proposta. 

Sugere-se a seguinte redação : atualização dos valores 

em atraso, até a data da efetiva quitação do débito, 

pelo IGP-DI, ou por outro índice definido pelo Governo 

Federal. 

 (c.3) juros de mora 

Por força do art. 1º da Lei n.º 4.414/1964, a União 

responde pelo pagamento dos juros de mora na forma 

do direito civil. 

O novo Código Civil, de sua vez, assim dispõe a 

respeito da matéria: 

‘art. 406. Quando os juros moratórios não forem 

convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, 

ou quando provierem de determinação da lei, serão 

fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a 

mora do pagamento de impostos devidos à 

Fazenda Nacional. 

 Muito embora haja previsão na legislação tributária de 

aplicação da taxa SELIC, entendemos que a taxa de 

juros deva ser a de 1% ao mês prevista no art. 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional (ou 0,03333% ao dia), 

tendo em vista que a SELIC impede o prévio 

conhecimento dos juros e inclui correção monetária na 

sua composição, o que torna difícil sua aplicação, como 

vem se inclinando a doutrina.” 

 

Ainda que a Lei 8.666/93 não seja de aplicação direta a este certame – 

mas apenas subsidiária –, sob as balizas das demais legislações vigentes, 

mormente o Código Civil, pugna-se para que seja introduzido na presente edital 



 
a previsão de cobrança dos encargos moratórios, qual sejam: 2% de multa, 

juros moratórios de 1% ao mês pro rata die e atualização dos valores em 

atraso, até a data da efetiva quitação do débito, p elo IGP-DI, ou por outro 

índice definido pelo Governo Federal, nas hipóteses  de responsabilidade 

do não pagamento das faturas pela Contratante. 

 

IV – DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE CLARA DEFINIÇÃO DO  OBJETO: 

QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS 

 

Verificou-se que o Instrumento Convocatório em questão não é preciso 

na definição do objeto e regramentos da licitação, sendo necessárias 

adequações técnicas e esclarecimentos que serão apresentados a seguir, 

sendo certo que tal precisão é elemento imprescindível para que esta e as 

demais licitantes realizem o estudo adequado sobre a viabilidade técnica do 

projeto e elaborem as suas propostas técnicas e de preço realmente aderentes 

ao que esta r. Administração pretende, senão vejamos: 

 

1) Os links deverão possuir endereçamentos IP válidos, sem 

mascaramento ou tabela de conversão? 

 

2) O Backbone deverá ter garantir desempenho e suporte a diversos 

protocolos e permitir a utilização de endereçamento IP público? 

 

3) A conexão deverá ligar a CONTRATANTE ao Ponto de Presença (PoP) 

do Backbone da CONTRATADA em Belém-PA, sem passar por 

nenhuma rede IP intermediária, a não ser  aquela comumente chamada 

de “enlace”, tipicamente com máscara 255.255.255.252? 

 

4) O acesso ao PoP da CONTRATADA poderá ser realizado através de um 

desses protocolos: HDLC, PPP, ATM ou ETHERNET, desde que por 

meios não estatísticos, onde não haja compartilhamento de banda 



 
desde o equipamento roteador até a porta de entrada do backbone da 

CONTRATADA. Os links e as portas de acesso ao centro de roteamento 

da CONTRATADA deverão ser exclusivos e dedicados, não podendo 

haver compartilhamento com outros usuários? 

 

5)  Os  roteadores e  o  canal de comunicação devem ser  exclusivos e  

dedicados , não podendo haver compartilhamento com outros 

clientes/usuários da CONTRATADA? 

 

6)  A administração dos roteadores será executada de forma compartilhada 

entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE? 

 

7)  A manutenção incluindo consertos, atualizações, recuperações, entre 

outras, será responsabilidade da prestadora? 

 

8) As informações fornecidas no edital sobre o equipamento roteador a ser 

cedido pela CONTRATANTE estão insuficientes, impossibilitando a 

elaboração de proposta técnica e comercial. Para que tal fato seja 

sanada é necessário esclarecer alguns parâmetros: 

 
� O roteador deverá suportar performance de no mínimo 390.000 PPS 

(pacotes por segundo)? 

� O roteador deverá  possuir no mínimo 02 (duas) interfaces padrão 

Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45), padrão IEEE 802.3ab? 

� O roteador deverá possuir fonte interna AC 110 ou 240 V e em caso de 

AC bivolt o chaveamento deverá ser automático? 

� O roteador deverá  possuir qual capacidade de Memória FLASH? 

� O roteador deverá possuir qual capacidade de Memória DRAM ? 

� O roteador deverá no mínimo 01 (uma) interface WAN?  

� O roteador deverá implementar listas de controle de acesso? Se sim 

deverão ser suportadas pelo menos as seguintes opções de filtragem: 



 
endereço IP de origem e destino, portas TCP/UDP de origem e destino, 

opção “Protocol Type” do cabeçalho IP? 

� O roteador deverá implementar controle de acesso administrativo ao 

equipamento com suporte integral à arquitetura AAA (Authentication, 

Authorization, Accounting), sendo possível especificar os grupos de 

comandos de configuração/monitoração permitidos a cada grupo de 

usuários. Devem ficar registradas no servidor AAA todos os comandos 

executados pelos usuários autorizados assim como todas as tentativas 

não autorizadas de execução de comandos nos equipamentos? 

� O roteador deverá suportar capacidade de gerenciamento através de 

SNMP compatível com versões V.2 e V.3? 

� O roteador deverá  ter acesso SSH com algoritmo de criptografia com 

chave de pelo menos 168 bits (3DES)? 

� O roteador deverá suportar e implementar protocolo VRRP (Virtual 

Router Redundancy Protocol) ou HSRP (Hot Standby Router Protocol)? 

 

9) O item 4.1.21 do Termo de Referência determina que deverá ser 

fornecido mensalmente relatório contendo os registros das ocorrências 

no referido período. Entretanto, é cediço que comumente tais relatórios 

são disponibilizados diretamente no Portal da licitante, mediante 

fornecimento de senha para consulta quantas vezes forem necessárias. 

Deste modo, entendemos que tal exigência não se justifica; ao contrário, 

prejudica a ampla competitividade, pela qual requeremos sua exclusão. 

 

Diante do que acima apresentado, torna-se necessário esclarecer 

exatamente o objeto a ser contratado, tendo em vista o disposto no 

Regulamento de Licitações do SESC, bem como na Súmula 177 do Tribunal de 

Contas da União, senão vejamos: 

 

“A definição precisa e suficiente do objeto 
licitado constitui regra indispensável da 
competição, até mesmo como pressuposto do 
postulado de igualdade entre os licitantes, do 



 
qual é subsidiário o princípio da publicidade, 
que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições 
básicas da licitação, constituindo, na hipótese 
particular da licitação para compra, a 
quantidade demandada em uma das 
especificações mínimas e essenciais à 
definição do objeto do pregão” 

 
 

Entende-se, portanto, que a minuciosa descrição do Objeto do serviço 

que se pretende contratar é medida extremamente necessária, posto que uma 

vez claramente definido o objeto do edital (especificidade do serviço que se 

pretende contratar, endereços exatos de instalação e prestação do serviço, 

etc.), todas as licitantes interessadas poderão competir com plena isonomia, 

transparência e competitividade, não havendo que se falar em desigualdade 

entre as mesmas por determinadas prescrições editalícias equivocadas ou 

omissões não corrigidas. Desta feita, torna-se imperioso também neste tópico o 

provimento da presente Impugnação, com adiamento da data fixada para o 

certame, a fim de se corrigir os equívocos e incoerências aqui apontadas. 

 

 

V - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 

Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida que garantirá a 

legalidade da licitação, possibilitando ao SESC-PA selecionar a proposta mais 

vantajosa para cada um dos serviços contratados, assim como manter a 

legalidade do certame e do futuro contrato administrativo, através da correção 

da incoerência aqui apontada. Ante o exposto, a fim de garantir o caráter 

equânime e competitivo da licitação, bem como a aplicação dos princípios da 

legalidade e da justa competição, requer a alteração do edital no termo 

proposto acima. Ainda, na hipótese do I. Presidente não acolher as presentes 

razões, digne-se a recebê-las como impugnação aos termos do edital, com 

efeito suspensivo, de acordo com o disposto na legislação vigente. 

 



 
Belém, 06 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

PROCURADOR 

GERENTE DE CONTAS 


