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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 
Pregão Presencial Nº 010/2019 da Prefeitura de Caranaíba/MG. 
 
 
Impugnante: Telefônica Brasil S/A. 
 
 
Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do(a) Prefeitura de Caranaíba/MG. 
 
 
 
 

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 12/04/2019, 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 no item 3.1 do Edital do Pregão em 
comento. 

 
II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 
O Pregão em referência tem por objeto “a contratação de empresa 

concessionária para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), 

com comodato de aparelhos celulares digitais e acessórios para a Prefeitura 
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Municipal de Caranaíba, conforme descrição e quantidades estimadas e 

relacionadas no ANEXO I, que integra este edital.”.  

 

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. 

 
Três são os fundamentos que justificam a presente impugnação, 

conforme exposição a seguir. 
 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

01. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 
REQUERIDOS EM PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO. 
INCONGRUÊNCIA.  
 

Analisando detidamente o edital do presente certame, destaca-se: 
 

1.1. O objeto deste Pregão Presencial é a contratação de empresa 
concessionária para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal 
(SMP), com comodato de aparelhos celulares digitais e acessórios 
para a Prefeitura Municipal de Caranaíba, que deverão ser prestados, 
conforme as especificações abaixo.  
1.2. Os acessos a serem habilitados deverão permitir a portabilidade 
dos números atualmente utilizados pelos servidores, contratados e/ou 
Agentes Políticos da Prefeitura Municipal de Caranaíba. (Atualmente 
os acessos de telefonia móvel habilitados são da operadora CLARO 
S/A) 

 
Verifica-se que o Anexo I – Termo de Referência apresenta uma 

planilha com o “Levantamento de quantitativos”, onde se tem a referência para 
60 (sessenta) acessos, com 15 (quinze) pacotes de 5GB.  

 
Todavia, contraditoriamente, o Anexo VI - Modelo de Proposta 

Padronizada, indica uma planilha distinta, que determina a necessidade de 31 
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(trinta e um) acessos, 12 (doze) pacotes de 1GB , ou seja, solicitações que não 
condizem com os quantitativos cotados no Anexo I. 

 
Neste contexto, tem-se que tais incongruências inviabilizam a 

apresentação da proposta de preços, dado que não se sabe concretamente a 
real demanda administrativa, visto que tais requisitos repercutem decisivamente 
nos preços que serão ofertados por eventuais operadoras interessadas em 
concorrer ao certame. 
 

Deste modo, considerada a pretensão administrativa e a 
incongruência relativa aos quantitativos apresentados edital, necessário é a 
retificação do ato convocatório para que haja esclarecimento quanto à 
quantidade real de cada um dos serviços que deverão ser disponibilizados pela 
operadora, de maneira a atender plenamente aos interesses da Administração. 

 
Destaca-se, ainda, que o Termo de Referência especifica a 

necessidade de fornecimento de 15 (quinze) aparelhos, sendo os demais apenas 
sim cards? 

 
Observa-se que não há referência no edital quanto aos demais 

aparelhos, neste prisma, entendemos que trata-se de 45 (quarenta e cinco) sim 
cards. 

 
Diante da ausência de clareza acerca do ponto em análise, vem 

esta Operadora requerer a elucidação do mesmo. 
 

02. PRAZO EXÍGUO PARA CORREÇÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  
 

O item 5.4 do Anexo I (Termo de Referência) estabelece: 
 

5.4. Atender de imediato as solicitações motivadas por falhas no 
funcionamento, as quais devem ser sanadas no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, e em casos de interrupção dos serviços 
contratados que deverão ser plenamente restabelecidos no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ressalvados os casos de força 
maior que devem ser devidamente justificados no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, as hipóteses acima serão contadas do momento 
da notificação. 
 

 
De fato, os prazos de apenas de 48 (quarenta e oito) horas e 24 

(vinte e quatro) horas são INSUFICIENTES para correção em caso de 



 

Telefônica Brasil S.A. Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.376 www.telefonica.com.br 

 São Paulo - SP  

 04571-936 

 

interrupção na prestação dos serviços, especialmente pelo fato de que a 
complexidade da questão pode exigir um prazo maior para que a questão seja 
solucionada. 

 
Ressalta-se que somente é possível se estabelecer o compromisso 

de que seja tomada ciência do problema com rapidez, mas não de que a solução 
possa ser dada nestas horas previstas no item em análise, sem verificação da 
complexidade do problema eventualmente detectado. 

 
O prejuízo para a Administração Pública em se manter este curto 

prazo para solução em caso de interrupção é imenso, dado que inviabilizaria a 
participação das concorrentes, em função de não ser possível cumprir o lapso 
de tempo indicado no edital. 

 
Neste prisma, vem requerer a ampliação do prazo de resolução de 

incidentes para até 5 (cinco) dias úteis, considerando ser este o prazo que se 
encontra de acordo com às normas e especificações da Anatel. 

 
Vale ressaltar que o não cumprimento do prazo de correção em 

caso de interrupção dos serviços 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 é absolutamente ilegal. 

 
03. ESCLARECIMENTO ACERCA DA ESPECIFICAÇÂO DOS 
EQUIPAMENTOS SOLICITADOS.  

 
O item ANEXO I – Termo de Referência estipula as especificações 

mínimas para os equipamentos a serem cedidos pela contratada, destacando-
se as exigências referentes aos aparelhos Tipo 1e Tipo 2 e ao aparelho Tipo 3. 

 
Em relação aos aparelhos Tipo 1 e Tipo 2, forçoso é questionar 

que, no caso de fornecimento de um modelo de aparelho que substitua o modelo 
anterior, com algumas características superiores a descrita no edital, será 
atendida a necessidade da Administração. 

 
Giro outro, no que tange ao aparelho do Tipo 3, entende esta 

Operadora que, por ser um aparelho com algumas características até superiores 
que as exigidas, o aparelho Galaxy J8 (J810M), mesmo não atendendo à 
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especificação do Wi-fi A/b/g/n, atende às principais características exigidas no 
edital. 

 
Neste prisma, é necessário destacar que as características dos 

equipamentos não devem ser limitadoras. Isto porque o fornecimento de 
equipamentos é obrigação acessória, pois a principal é o fornecimento do SMP 
(Serviço Móvel Pessoal). 

 
Transcreva-se, neste contexto, o disposto no art. 3°, § 1°, inc. I 

da Lei 8.666/93, que veda o excesso na descrição das características da 
prestação dos serviços:  

 
§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 
1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (grifos de nossa 
autoria) 

 
Assim, em caso de entendimento diverso ao aqui exposto, requer 

que as especificações sejam flexibilizadas, possibilitando que as empresas 
encontrem opções válidas e que atendam às reais necessidades da 
Administração, garantindo a competitividade no certame. 
 
 

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 

12/04/2019, 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. 
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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, 
 

 
São Paulo/SP, 09 de abril de 2019. 

 

TELEFONICA BRASIL S/A 
 
Nome do procurador: Verana Caus de Souza  
RG: 946446 SSP ES 
CPF: 02470687721 
 


