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Ref.: Impugnação aos termos do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ 

N° 17/0028-PG 

 

OI MÓVEL S.A. (em recuperação judicial), sociedade anônima com sede no Setor 

Comercial Norte, Qd. 03, BL. A - Andar Térreo-Parte 2 ED.Estação Tel. Centro Norte, 

por seus representantes legais, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, 

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

expostas: 

Razões de Impugnação 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL NO 

PARÁ, instaurou procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

SESC PARÁ N° 17/0028-PG, visando contratar empresa especializada em Serviços 

de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, com fornecimento de aparelhos em comodato. 

 

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 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 

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: 

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

Dialética, 2010, p. 495. 
 



 
“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 

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 a alínea “c” do item 3.2 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.  

 

2 - AUSÊNCIA DA MINUTA DO CONTRATO  

Da análise do instrumento convocatório, constata-se a ausência da Minuta de 

Contrato.  

A minuta de contrato destina-se especificamente a documentar a avença, contendo 

todas as cláusulas contratuais de modo minucioso e detalhado.  

Com efeito, o esboço do contrato administrativo deve ser elaborado ainda durante a 

fase interna da licitação. A Lei n.º 8.666/93 tornou obrigatória a elaboração da minuta 

do contrato, para acompanhar o instrumento convocatório da licitação.  

Não se admite que a Administração, dispondo da minuta, recuse-se a exibi-la aos 

interessados. A Administração não pode ocultar o modelo do instrumento. Aliás, a 

publicidade fica assegurada nos termos do inciso III do § 2º do art. 40 da Lei n.º 

8.666/93, in verbis: 

 “Art. 40  

(...) 

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

(...)  

III- a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o 

licitante vencedor.” 

Ademais, o §1º do art. 62 da Lei de Licitações prevê que “a minuta do futuro contrato 

integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação”. 



 
Ora, a ausência de Minuta do Contrato impossibilita o conhecimento, pelos 

interessados, dos direitos e obrigações que estabelecerão com a Administração caso 

saiam vencedores do certame. 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho manifesta pela obrigatoriedade da minuta do futuro 

contrato acompanhar o Edital2. 

Admite-se, no § 4º do art. 62 da Lei de Licitações, dispensa-se o "termo de contrato" e 

faculta-se a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e 

independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 

assistência técnica. 

Nas demais hipóteses, portanto, é obrigatória a inclusão da minuta do Contrato no 

Edital.  

 

3 - SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PREVISÃO DE PENALIDADE POR ATRASO 

DE PAGAMENTO 

Da análise do instrumento convocatório notou-se a ausência de garantias à 

Contratada em caso de atraso no pagamento da parcela avençada.  

Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a 

aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado no âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 

66 da Lei de Licitações determina que “o contrato deverá ser executado fielmente 

pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 

respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial”. 

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de 

pagamento da Contratante deverá gerar as devidas conseqüências. No caso em 

quadra, caracteriza-se a mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá 

ressarcir a Contratada no que tange aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, 

multa moratória e correção monetária. 

                                                 
2
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: Editora 

Dialética. 2010, p. 566. 

 



 
Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que 

não pode a Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de 

desequilíbrio da relação contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com 

a não incidência dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletamento sem 

causa desta. 

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se 

dar, respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um 

por cento) ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice 

definido pela FGV. A razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática usual do 

mercado em geral, incluindo o de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores 

aquém do exposto, pode-se gerar para a Administração situação de flagrante 

desequilíbrio, influenciando, em última análise, no equilíbrio econômico-financeiro da 

Contratada. 

Pelo exposto, faz-se necessária a inclusão de item no Edital referente ao 

ressarcimento referente ao atraso no pagamento da parcela contratada por parte do 

Contratante, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, 

juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI. 

4 - DA EXIGÊNCIA DE FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO 

O item 20.1 do Edital faz a seguinte previsão: 

“2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em telecomunicações, que possua concessão da 

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações para prestação de 

Serviço Móvel Pessoal (SMP), através da tecnologia 3G e 4G pelo 

sistema digital pós-pago, para ligações locais, longa distância 

nacional, Internacional com habilitação de linhas de telefonia 

celular,pacote de dados, acesso á Internet, facilidade de roaming 

nacional e internacional automático com fornecimento de aparelhos 

smartphones, em regime de comodato pelo período de 12 (doze) 

meses, onde ligações intragrupo deverão ter tarifa zero, pelo período 

de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes nos 

seguintes Anexos, parte integrante deste edital:.” 



 
Contudo, necessário tecer algumas considerações a respeito desta exigência: 

Como sabemos em geral os editais promovidos pela Administração Pública preveem a 

contratação de SMP com fornecimento casado de terminais móveis em regime de 

comodato. Geralmente tais instrumentos convocatórios determinam ainda a 

substituição dos aparelhos no caso de roubo, furto ou mesmo, no caso de inovações 

tecnológicas. 

Note, que de acordo com o dispositivo legal abaixo deverão ser aplicadas 

supletivamente aos contratos administrativos as disposições de direito privado, a 

saber: 

“Lei 8666 - Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei 

regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado.” 

Desta forma, vale analisar o disposto no Código Civil acerca do instituto do comodato: 

“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.” 

Segundo o art. 579 do Código Civil, o comodato representa uma espécie dos contratos 

de empréstimo. Washington de Barros Monteiro conceitua o comodato como 'contrato 

unilateral e a título gratuito, pelo qual alguém entrega a outrem coisa infungível, para 

ser usada temporariamente e depois restituída”.  

Contudo, de acordo com as premissas do comodato o bem deverá ser conservado 

como se seu fosse pelo comodatário, neste caso o SESC/PA. No entanto, pretende o 

SESC/PA adotar tal formato de contratação, porém repassando suas 

responsabilidade/ônus da guarda e conservação do bem – frise-se, diferentemente, do 

que prevê a lei. Fato este que reforça a presente tese acerca da inadequação do 



 
formato de contratação em lote único contemplando serviço de telecomunicação e 

equipamentos. 

Por outro lado, pretende o SESC/PA considerar que a realização dos serviços 

contratados implica a utilização de equipamentos, com seus acessórios e manutenção, 

por conta do prestador de serviços. Ou seja, os insumos necessários serão por conta 

do prestador e devem ser incluídos no cálculo do valor do objeto. Neste caso, 

importante destacar que o SESC/PA não alcançará seu objetivo na busca da proposta 

mais vantajosa. 

Vale notar que o TCU no Acórdão 1591/2005 entendeu pela impossibilidade de se 

licitar em conjunto STFC com aparelhos de PABX, o que deve ser interpretado 

analogicamente para o caso em tela: 

“Sumário: Representação formulada por licitante. Pregão. 

Contratação de empresa especializada em solução de 

telecomunicações. Possíveis irregularidades constantes do Edital. 

Concessão de cautelar, inaudita altera pars, determinando a 

suspensão do certame. Oitiva. Esclarecimentos insuficientes para 

afastar as ilegalidades detectadas. Restrição à competitividade do 

certame. Objeto passível de divisão. Utilização indevida de 

comodato. Não-demonstração da necessidade de consórcio. 

Inadequação do uso da modalidade Pregão. Serviços licitados não 

caracterizados como “comuns”. Anulação do certame. 

Conhecimento. Procedência parcial. Determinações.” 

No processo acima relativo à contratação de STFC e respectivos equipamentos 

(PABX), o Ministro do TCU se manifestou no seguinte sentido: 

“Inicialmente, gostaria de ressaltar que a exigência simultânea do 

fornecimento de serviços de telefonia com o de centrais de PABX 

apresenta-se, deveras, como fator de restrição à competitividade, em 

franca contrariedade à Lei nº 8.666/1993 (art. 3º, § 1º, inciso I; art. 

15, inciso IV; e art. 23, §§ 1º e 2º). A alegação de que há experiência 

negativa com a multiplicidade de fornecedores de serviços e 

equipamentos não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de 



 
prejuízo ao conjunto ou complexo da aquisição a ser efetuada pelo 

Ministério, caso a licitação fosse realizada separadamente. 

A razão maior para essa conclusão é que, embora sejam 

complementares, os serviços de telefonia e de centrais de PABX são 

totalmente independentes, não podendo ser acolhido o argumento de 

que haveria diversidades tecnológicas, de concepção e de 

relacionamento com os fornecedores. Se não fossem assim, não 

teria sido exigida no Edital uma configuração mínima para as 

referidas centrais telefônicas, o que, a princípio, comprova um nível 

básico de padronização e, portanto, a viabilidade de conjugação de 

fornecedores distintos de serviços de telefonia e centrais telefônicas.” 

Com efeito, como a própria decisão conclui: “O principal intento desse parcelamento, 

simplificando o objeto e suas exigências, é o aumento do número de proponentes, 

ampliando, dessa forma, o caráter competitivo do certame. Com efeito, a variedade de 

ofertas comporta um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e 

uma maior probabilidade de obter propostas mais vantajosas à Administração, em 

pleno respeito ao princípio da eficiência.”  

Ou seja, o fomento a competição com a consequente redução de preços será 

alcançado, caso este órgão licitante altere o edital para deixar de exigir o fornecimento 

de aparelhos em comodato atrelado à prestação de serviço de SMP. 

Diante disso, a Oi requer a alteração do edital para que não se exija fornecimento de 

aparelhos em comodato num único lote, a fim de garantir uma maior competitividade 

ao certame, sendo certo que neste caso, poderá ser permitida a participação de 

operadoras de serviços de telecomunicação com fornecedores de equipamentos em 

consórcio. 

 

5 - FIXAÇÃO DE PRAZO INSUFICIENTE PARA A ENTREGA DE APARELHOS 

 

O item 8.1 do Termo de Referência dispõe que: 

 

8.1 A CONTRATADA terá um prazo de 10 (Dez) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato para o fornecimento de 



 
100% dos aparelhos telefones celulares, juntamente com os chips e 

todos os itens que acompanham esses equipamentos.  

  

Entendemos sobre a importância em se agilizar o período da entrega dos aparelhos 

para se utilizar dos serviços licitados neste certame, mas, por razões de ordem técnica 

e operacional, entende-se que os prazos acima citado não é suficiente para que a 

Contratada providencie a entrega. A exigüidade do prazo pode ser verificada pelo 

simples fato de que a entrega dos aparelhos celulares - ainda que em disponibilidade 

imediata - depende de um prazo razoável para cumprimento dos rituais internos da 

operadora, tais como: solicitação junto ao fornecedor, expedição da ordem de entrega, 

verificação do estoque, emissão da nota fiscal do produto e frete dentre outros. Neste 

contexto, os prazos são bastante curtos para a efetivação da entrega dos aparelhos. 

 

Ressalta-se que os aparelhos celulares não são produzidos pela operadora, sendo 

obtidos junto aos respectivos fabricantes e, ainda que haja uma compra constante, 

sempre há sujeição a questões mercadológicas que não permitem seja assumido o 

compromisso de entrega no exíguo prazo indicado no edital. 

 

Assim, o prejuízo para a Administração Pública em se manter este curto prazo de 

entrega dos aparelhos é substancial, dado que inviabilizaria a participação das 

concorrentes, em função de não ser possível cumprir o lapso de tempo indicado no 

edital. 

 

Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de entrega dos aparelhos induz a 

aplicação das penalidades contratuais, situação esta que determinaria a opção da 

operadora por sequer participar da licitação, com restrição da competitividade em 

função deste fato. Tal restrição à competitividade, conforme exposto nesta 

impugnação, é absolutamente ilegal. 

 

Pedido: Entende-se, assim, que o prazo de execução razoável para efetuar a entrega 

dos aparelhos telefônicos, deverá ocorrer em uma única remessa, no prazo de até 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data de assinatura 

do contrato, inclusive com todos os acessórios e chips que acompanham a linha. 

 

 



 
Pedido 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, 

a Oi requer, com o devido respeito, que V. Sª. julgue motivadamente e no prazo 

de 24 horas a presente Impugnação, 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.  

 

Belém/PA, 28 de julho de 2017 


