ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
PARAÍBA

Ref: Pregão Eletrônico N.º 017/2019

Oi Móvel S.A.

em recuperação judicial, sociedade anônima, com sede no Setor Comercial

Norte, quadra 03, Bloco A, Ed. Estação Telefônica

Térreo

CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11,

Parte 2, Brasília, inscrita no
Oi

por seus representantes

legais, com fulcro no art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005, apresentar Impugnação aos termos do
Edital em referência, pelas razões a seguir expostas:

Razões de Impugnação

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraíba instaurou procedimento licitatório na modalidade
pregão, na forma eletrônica, sob o n.º 017/2019, com data de realização reagendada para o dia
03 de outubro de 2019, às 09:00 horas, visando a Contratação de empresa especializada
para prestação de Serviço Telefônico de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, MóvelFixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância
Internacional (LDI), com área de registro na Paraíba, a ser executado de forma contínua, com
cessão de até 650 (seiscentos e cinquenta) aparelhos celulares, conforme as especificações e
condições constantes no termo de referência elaborado pela Gerência de Contratação e
aprovado pela Gerência de Apoio Operacional.
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.

EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO
e o item 14.1 do Termo de

Referência exigem, a título de comprovação da qualificação técnica, a apresentação de
Outorga da Agência Nacional de Telecomunicações
móvel pessoal

ANATEL, para serviços de telefonia

SMP para o Estado da Paraíba.

Porém, a apresentação dos Extratos dos Contratos de Concessão e Termos de Autorização
celebrados com a Anatel devidamente publicados no Diário Oficial da União são documentos
hábeis para comprovar referida exigência editalícia.
Ademais, deve-se levar em consideração que a íntegra desses documentos está disponível na
página oficial da Anatel na rede mundial de computadores.
Tal solicitação tem o intuito de dar celeridade ao processo licitatório, em função da diminuição
significativa de documentos, bem como economicidade para as licitantes, tendo em vista o
elevado número de páginas desses documentos e o alto custo das autenticações.
Vale destacar, ainda, que é dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios,
exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente
aqueles que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeiro dos
licitantes, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal[1]. A apresentação dos
extratos devidamente publicados comprovam a qualificação técnica da participante.
Ante o exposto, requer a adequação da exigência prevista nos

e

e do item 14.1 do Termo de Referência, para que as licitantes
possam apresentar os extratos do Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização, ambos
outorgados pela ANATEL, os quais são devidamente publicados no Diário Oficial da União.

[1]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações

2.

DA EXIGÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA

O item 6.4.3 do Edital estabelece que se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou
prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de
CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
A mencionada exigência, no entanto, não encontra previsão legal e, além disso, se mostra
ofensora a prescrições licitatórias e tributárias. Vejamos.
Inicialmente, vale destacar que o princípio da legalidade é elemento basilar do regime jurídico(CARVALHO FILHO, 2011, p. 18). Nesse sentido, é considerado aspecto indissociável de toda
a atividade administrativa, vinculando as ações do administrador à lei, sendo decorrência direta
do Estado Democrático de Direito.
Dessa forma, não pode o administrador furtar-se ao cumprimento da lei. Mais que isso, sua
liberdade de ação deverá ser balizada inexoravelmente por texto legal. CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO
significa que a Administração nada pode fazer senão o que a le

-

se que a liberdade administrativa diferencia-se da civil por ser positiva, ou seja, a lei define
claramente os limites da atuação do administrador, enquanto a segunda é negativa, sendo
legal todas as ações que não contrariem a lei.
Do ponto de vista licitatório, o artigo 29 da Lei n. 8.666/93 possibilita, ao participante da
licitação, que comprove sua regularidade fiscal com documentação do domicílio ou da sede.
Portanto, cabe à proponente a alternativa na apresentação de um ou outro, ou seja, tem a
licitante a prerrogativa, autorizada em lei, de apresentar documentação da sua filial ou da
matriz.
Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União já se manifestou afirmando "[...] que, se a matriz
participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em
seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que participa da licitação,
todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo
com o seu próprio CNPJ." (Acórdão n. 3.056/2008 - Plenário).
Vale salientar que matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz e a filial
representam estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica (TCU,
Acórdão n. 3.056/2008 - Plenário). Por isso, não há óbice em o estabelecimento matriz ter sido
habilitado e a filial entregar os produtos/serviços contratados.

Entretanto, no que concerne à questão tributária, a diferenciação matriz/filial assume
relevância. Isto porque, sendo os serviços de telecomunicação tributados por ICMS (art. 155, II,
da CF/88), imposto estadual, cada filial é contribuinte no Estado em que domiciliada.
Melhor explicando: não obstante o CNPJ da matriz conste da Fatura apresentada,
mensalmente, à Administração Pública, as notas fiscais, em atendimento à legislação que
regula o recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços prestados (telecomunicação),
são emitidas em cada local da prestação do serviço.
Assim, uma vez que o ICMS é incidente sobre a prestação de serviços de telecomunicações e
sendo esse um tributo de competência estadual, em cada Estado onde o serviço de
telecomunicações é prestado pela Oi, se dá a emissão da nota fiscal correspondente, razão
pela qual as notas fiscais são emitidas pelas filiais.
Diante do exposto, ao emitir a nota fiscal com o CNPJ da filial, não obstante o contrato seja
firmado pela Oi - Matriz, a Oi nada mais faz do que cumprir os pressupostos legais que regem
a matéria tributária, sem prejuízo da Lei n. 8.666/93 que, como se vê aqui, igualmente
encontra-se observada em sua íntegra.
Assim, frise-se, não obstante a participação da proponente no certame licitatório se dê com
apresentação de seus documentos da matriz OU da Filial, na forma do artigo 29 da Lei n.
8.666/93, as notas fiscais devem ser emitidas no CNPJ da filial do local onde é prestado o
serviço, pois é este estabelecimento, nos termos do artigo 127, II, do Código Tributário
Nacional, o contribuinte de ICMS para o Estado.
Diante do exposto, requer a alteração do item 6.4.3 do Edital para que, de forma a cumprir os
pressupostos legais que regem a matéria tributária, sem prejuízo da Lei 8.666/93, seja emitida
nota fiscal com o CNPJ da filial, não obstante o contrato possa ser firmado pela matriz na forma
do art. 29 da Lei n. 8666/93.

O item 14.2 do Edital e o item 11.1.4 do Termo de Referência determinam a aplicação de
multas que extrapolam o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato estabelecido
pelo Decreto n.º 22.626/33, em vigor conforme Decreto de 29 de novembro de 1991. A fixação
de multa nesse patamar também ofende a Medida Provisória n.º 2.172/01 (e suas reedições),
aplicável a todas as modalidades de contratação, inclusive aquelas firmadas entre particulares
e Administração Pública.

O art. 87, inciso III, da Lei de Licitações determina que na hipótese de inexecução total ou
parcial do contrato a Administração poderá aplicar a sanção de
. Ocorre que não há no dispositivo em questão
qualquer limite à aplicação da multa, o que gera, automaticamente, sua interpretação
indissociável com o princípio da proporcionalidade, conforme se observa do entendimento de
Marçal Justen Filho sobre o tema:
o instrumento jurídico fundamental para elaboração de uma teoria
quanto às sanções atinentes à contratação administrativa reside na
proporcionalidade. Isso significa que, tendo a Lei previsto um elenco de
quatro sanções, dotadas de diverso grau de severidade, impõe-se adequar
as sanções mais graves às condutas mais reprováveis. A reprovabilidade
da conduta traduzir-se-á na aplicação de sanção proporcionada
correspondente 1 (grifo nosso)
Nesse sentido, deve-se guardar a proporcionalidade entre o fato gerador da sanção e o
quantum a ser exigido, como bem alinhava o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei n.º
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias para o atendimento

Não é o que se observa no caso em questão. A multa definida no percentual acima exposto
gera para a Contratada gravame completamente desproporcional, ferindo os princípios da
proporcionalidade e da própria legalidade.
A doutrina alemã do princípio da proporcionalidade, amplamente aceita e praticada no sistema
jurídico brasileiro, traz como método de sua aplicação a análise de seus três sub-princípios:
adequação (Geeignetheit), necessidade (Notwendigkeit) e proporcionalidade em sentido estrito
(Verhältnismäßig im engeren Sinn). O pressuposto da adequação determina que a medida
aplicada deve guardar relação entre meio e fim, de modo que seja a mais adequada para a
resolução da questão. A necessidade diz respeito à escolha da medida menos gravosa para
atingir sua efetividade. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito é a ponderação entre
o meio-termo e a justa-medida da ação que se deseja perpetrar, verificando-se se a medida
alcançará mais vantagens que desvantagens.
Tal princípio é reconhecido e definido por José dos Santos Carvalho Filho da seguinte forma:

1

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2010, p. 884.

da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser
compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta deve ser
necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para
alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor
prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade em sentido
estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superarem as
desvantagens

2

(grifo nosso)

No presente caso, verifica-se que a sanção de multa fixada no referido percentual até se
encaixam no primeiro pressuposto, sendo adequadas ao cumprimento de seu fim. No entanto,
o mesmo não se pode dizer quanto à necessidade. A quantidade fixada à título de multa é
medida completamente desnecessária para punir o descumprimento da regra do Edital, uma
vez que poderia causar menor prejuízo para o particular e mesmo assim atingir o fim desejado.
Entende-se que a aplicação de multa com fito pedagógico pode ser entendida como razoável,
mas a sua definição em patamares elevados torna a sanção desnecessária. Isso porque
existem meios menos gravosos, mas mesmo assim a Administração optou pela escolha do pior
método.
Por fim, verifica-se que a sanção aplicada à Contratada não preenche também o pré-requisito
da proporcionalidade em sentido estrito. É flagrante que o presente percentual de multa pune a
Contratada sobremaneira, excedendo-se desarrazoadamente quando se observa o fato que a
canh
Observa-se, portanto, que a Administração, ao fixar a penalidade em comento, descumpriu
completamente o princípio da proporcionalidade, sendo necessária a revisão de tal medida.
Cumpre ainda ressaltar que não quer a Contratada se eximir do cumprimento das sanções
estabelecidas se de fato viesse a descumprir o contrato e dar ensejo a rescisão deste. Pede-se
apenas que estas sejam aplicadas de forma proporcional ao fato que as ensejou.
Noutro giro, verifica-se que o próprio STJ reconheceu que diante do caráter vago do art. 87 da
Lei de Licitações, a Administração deve-se balizar pelo princípio da proporcionalidade:

Contrato Administrativo. Culpa da Empresa Contratada. Impossibilidade de
Aplicação de Penalidade mais Grave a Comportamento que não é o mais
Grave. Ressalvada a aplicação de Outra Sanção pelo Poder Público.

2

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. rev., ampl. e atual. Rio de
Janeiro: Lumen Júris Editora, 2011, p. 38.

Não é lícito ao Poder Público, diante da imprecisão da lei, aplicar os
incisos do artigo 87 sem qualquer critério. Como se pode observar pela
leitura do dispositivo, há uma gradação entre as sanções. Embora não
esteja o administrador submetido ao princípio da pena específica, vigora no
Direito Administrativo o princípio da proporcionalidade.
Não se questiona, pois, a responsabilidade civil da empresa pelos danos,
mas apenas a necessidade de imposição da mais grave sanção a
conduta que, embora tenha causado grande prejuízo, não é o mais
grave comportamento
Vê-se que tal entendimento corrobora o que fora acima alinhavado, demonstrando que a
fixação da sanção, bem como o quantum referente à multa deve ocorrer tendo como base o
princípio da proporcionalidade.
Por todo o exposto, requer a adequação do item 14.2 do Edital e do item 11.1.4 do Termo de
Referência para que as multas aplicadas observem o limite de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato.
4.

DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA M ULTA

Os itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 do Termo de Referência não fazem distinção quanto as
penalidades aplicadas nos casos de inexecução total e parcial do Contrato.
É importante ressaltar que a multa aplicada tem como base de cálculo o valor total do contrato.
De plano já se observa uma aplicação desproporcional e irrazoável, pois nos casos de
inexecução parcial, a multa deve ter como base de cálculo o valor mensal ou o percentual
inadimplido.
Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Para José dos Santos Carvalho Filho,

idade do que é razoável, ou seja,

aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram
a conduta possam dispor-

3

3.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2011, p. 36.

O princípio da regra da razão expressa-se em procurar a solução que está mais em harmonia
com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à
preocupação primária da segurança, temperada pela justiça, que é a base do Direito.
A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a
racionalidade do procedimento e de seus fins.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:

públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos
interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida
menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses
4

O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua
conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses
padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode,
portanto, existir violação ao referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente
revestida de licitude.
Com efeito, o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da
finalidade, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:
ao atuar no exercício de discrição, terá que
estabelecer critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com
o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que
presidiram a outorga da competência exercida.
(...)
Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem
de discrição) significa que lhe deu o encargo de adotar, ante a diversidade
de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada
qual delas. Não significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder
de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões
pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos
significa que liberou a Administração para manipular a regra de Direito de
maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei
aplicanda. Em outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério

4

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2010, p. 78.

exegético de uma lei que esta sufrague as providências insensatas que o
administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente condutas
desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dislates à própria regra de
5

Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao
princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e
indiscutivelmente ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado
princípio.
Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências de
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei
ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.
Desta forma, requer a alteração dos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 do Termo de Referência, de
modo que a base de cálculo para a aplicação da multa, nas hipóteses de inexecução parcial,
seja o valor mensal ou percentual da parcela inadimplida e não o valor total do Contrato.
5.

G ARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE

O item 15.5 do Termo de Referência dispõe que no caso de atraso no pagamento a ser
efetuado pela contratante a contratada, os cálculos dos valores devidos deverão observar as
regras ali traçadas.
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
o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial
Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da
Contratante deverá gerar as devidas consequências. 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.
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
5

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora
Malheiros. 2010, p. 108.

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.
Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União assim se manifestou:
-Plenário, o
Relator, Excelentíssimo Senhor Ministro Walton Alencar Rodrigues, ao
analisar a pretensão do Órgão de não pagar a atualização monetária à
empresa contratada, assim discorre: Essa solução, além de não se
harmonizar com o princípio jurídico que veda o enriquecimento sem causa à
custa alheia, aplicável às relações jurídicas de toda a espécie, não se
conforma com a Constituição Federal (art. 37, inciso XXI) e com a Lei
8.666/93 (art. 3º), que determinam a manutenção das condições efetivas da
proposta nas contratações realizadas pelo poder público. 11.6 Na
sequencia, discorre sobre o índice utilizado para o cálculo da atualização
monetária: Apesar de reconhecer o direito da contratada à correção
monetária dos valores pagos em atraso pela Administração, saliento que o
critério adotado pela Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do
Ceará não foi tecnicamente adequado. Conforme salientei no voto condutor
do Acórdão 1503/2003 - Plenário, a utilização da Taxa Referencial - TR é
devida apenas para as operações realizadas nos mercados financeiros de
valores mobiliários, seguros, previdência privada, capitalização e futuros, a
teor do disposto no art. 27, §5º, da Lei 9.069/95. Portanto, deveria o órgão
responsável

ter

aplicado

a

variação

dos

índices

contratualmente

estabelecidos (colunas da Fundação Getúlio Vargas), os quais melhor
refletem a evolução de preços dos insumos envolvidos no objeto da
contratação. 11.7 Naquele caso, havia sido paga a atualização monetária
calculada pela Taxa Referencial - TR, entendendo o Relator que deveria ser
utilizado o índice da Fundação Getúlio Vargas, que 'melhor reflete a
evolução de preços dos insumos envolvidos no objeto da contratação'. (...)
1.10 Quanto ao pagamento de juros, ainda no voto mencionado,
destacamos os trechos que seguem: (...) Com relação ao cabimento dos

juros moratórios, entendo oportuno tecer algumas considerações. (...) Como
tal, negar à empresa contratada a composição de perdas e danos
decorrentes de mora da própria Administração atentaria contra o primado da
justiça que arrosta o enriquecimento sem causa, mesmo que essa exigência
-192009/11-1
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UBIRATAN AGUIAR - Tomada e Prestação de Contas - Iniciativa Própria)
Pelo exposto, faz-se necessária a alteração do item 15.5 do Termo de Referência dispõe que
no caso de atraso no pagamento a ser efetuado pela contratante a 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.
6.

VALOR DA GARANTIA

O item 16.1 do Termo de Referência estipula que a garantia a ser apresentada deverá
corresponder ao percentual de 5% (cinco por cento) sob o valor do contrato.
Todavia, o artigo 56, § 2º, da Lei 8.666/1993 estipula que a garantia exigida não excederá a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.
Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram
a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa6
O princípio da regra da razão se expressa em procurar a solução que está mais em harmonia
com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à
preocupação primária da segurança, temperada pela justiça, que é a base do Direito.
A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a
racionalidade do procedimento e de seus fins.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:

6

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2011, p. 36.

públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos
interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida
menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses
sacrificados e aqueles que se pretende proteger 7
O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua
conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses
padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode,
portanto, existir violação ao referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente
revestida de licitude.
Com efeito, o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da
finalidade, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

estabelecer critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com
o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que
presidiram a outorga da competência exercida.
(...)
Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem
de discrição) significa que lhe deu o encargo de adotar, ante a diversidade
de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada
qual delas. Não significa como é evidente, que lhe haja outorgado o poder
de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões
pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos
significa que liberou a Administração para manipular a regra de Direito de
maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei
aplicanda. Em outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério
exegético de uma lei que esta sufrague as providências insensatas que o
administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente condutas
desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dislates à própria regra de
Direito8

7

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2010, p. 78.

8
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2010, p.
108.

Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao
princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e
indiscutivelmente ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado
princípio.
Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências de
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei
ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.
Desta feita, a apresentação de garantia equivalente ao percentual máximo permitido em Lei
não é razoável, razão pela qual se requer a modificação do item 16.1 do Termo de Referência,
para que a garantia exigida não corresponda ao limite máximo de 5% (cinco por cento), mas
sim ao limite de 1% (um por cento) do valor do contrato.
ITENS TÉCNICOS
7.

NÍVEIS DE SERVIÇO

Na página 28, subitem 6.2.3, descreve:
Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA deverá
efetuar mensalmente testes de verificação da qualidade de transmissão,
com a supervisão da CONTRATANTE, ou com quem esta designar, de
forma a identificar eventuais falhas de sincronismo, perdas de ligações,
bloqueio de canais, travamentos ou outras situações que possam influenciar

Os serviços de telefonia móvel, é de fácil identificação de falhas, tendo em vista o reflexo
imediato na percepção de problemas por parte de seus usuários, e conforme estabelecido na
página 30, subitem 8.12, existirá um canal de atendimento para registro de possíveis
ocorrências, e o respectivo SLA de disponibilidade e tempo de resposta / solução de problemas
estão estabelecidos na página 28, subitem 6.2.2, que descreve:
forma ininterrupta, com
disponibilidade anual mínima em 99,90% (noventa e nove por cento e
noventa centésimos) do tempo contratado. Na hipótese de ocorrência de
interrupções total de prestação de serviço de recebimento e/ou realização
de chamadas, as falhas deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em

Entendemos por tanto, que o objeto deste certame já possui mecanismos suficientes para
garantir o nível de serviço desejado, sem a necessidade de testes mensais, que não são
padrão de mercado, e que acarretará num aumento significativo dos custos, base para uma
proposta de preços, portanto solicitamos a exclusão desta exigência e a republicação dos
Edital e seus anexos.
8.

MODELO DE ATENDIMENTO

Na página 30, subitem 8.12, descreve:

funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e
quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à
CONTRATANTE,

e/ou

diferenciado

meio

por

a
de

quem

estiver

consultoria

designar,

um

especializada,

atendimento
excluindo

a

disponibilização de central de atendimento estilo Call Center.

Esclarecemos que não é padrão das operadoras disponibilizar consultoria especializada em
regime de atendimento, 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas, ficando apenas a
central de atendimento estilo Call Center, atendendo neste período, gerando assim um
impeditivo de participação.
Evidenciando ampliar a competitividade, e garantir para este órgão melhores preços,
sugerimos que esta exigência seja retirada do Edital e seus anexos, e que os mesmos sejam
republicados.
Segue sugestão de texto para substituição:

funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e
quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à
CONTRATANTE, e/ou a quem este designar, um atendimento diferenciado
por meio da disponibilização de central de atendimento estilo Call Center,
como

também

em

horário

comercial,

seja

disponibilizado

o

atendimento por consultoria especializada.
9.

PRAZO DE ENTREGA DOS APARELHOS

O subitem 8.40.1, na página 33 do TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I, indica que os

aparelhos deveram ser entregues em até 30 dias corridos, conforme trecho a seguir:

constam da lista previamente aprovada, deverá ser realizada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notifi
É importante esclarecer que as operadoras de telefonia móvel não são fabricantes desses
aparelhos e que, em sua maioria, normalmente não possuem estoque de aparelhos, sendo
necessário assim efetuar a compra dos aparelhos para atendimento as especificações do
Termo de Referência e assim, dependem da entrega dos fornecedores e que em algumas
vezes pode precisar importar os equipamentos.
Inclusive que os aparelhos especificados não sendo fabricados no Brasil, causando
dependência ao processo de impostação dos aparelhos para disponibilização.
Desta forma solicitamos a dilação do prazo de entrega dos aparelhos para 90 (noventa) dias
após a emissão da ordem de serviço, e que o Edital e seus anexos sejam republicados.
10.

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Na página 24, subitem 4.1, descreve que na tabela de preços os itens 15 e 16 estão
tabela pagina 24, os itens 15 e 16 são respectivamente Tráfego DSL

1 e DSL

2, e

precificado como tais.

O mesmo se repete na tabela do Anexo Complemento A, na página 40.
Portanto é importante esclarecer que o valor cotado de R$ 0,12 e R$ 0,13, são
respectivamente inexequíveis para a prestação de serviços de ligações Internacionais, e que
esta divergência impedi uma correta precificação, e assim, uma correta elaboração de
proposta.
Portanto solicitamos que seja corrigido esta incoerência, e que o edital e seus anexos sejam
republicados.

Pedido
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a Oi,
com o devido respeito, requer 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 conseqüente republicação e suspensão da data de realização do
certame.

João Pessoa

PB, 27 de setembro de 2019.

__________________________________
José Imperiano Meira Neto
Oi Móvel S/A
Representante Legal

___________________________________
Cristiano de Oliveira Alves
Oi Móvel S/A
Representante Legal

