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ILMO. SR. PREGOEIRO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL-IPHAN 

 

 

 

 

  

 

REF.: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

12/2019 

OI S.A., em Recuperação Judicial, sociedade anônima, com sede na Cidade do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43, (“Oi”) vem, por seu representante 

legal, 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 INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL-IPHAN 

instaurou procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, sob o nº 

12/2019, visando a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços 

de tecnologia da informação e comunicação: 

1.1.1 Rede WAN para a formação de uma rede nacional do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que interliga a Sede e unidades 

descentralizadas, utilizando a tecnologia MPLS (MultiProtocol Label Switching), 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

1.1.2 Acesso dedicado à Internet, em alta disponibilidade, para o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em sua sede em Brasília e nas 

unidades descentralizadas conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.1.3 Acesso redundante à Internet, em alta disponibilidade, para o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN em sua sede em Brasília conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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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 

 

PONTOS  JURÍDICOS 

1. IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SUSPENSAS DE 

LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL 

O item 4.2.1 do Edital prevê que estão impedidos de participar, as licitantes que 

estiverem proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente. 

Com efeito, o art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de 

penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração. 

Diante do acima exposto, faz-se necessário esclarecer que os conceitos de 

Administração e Administração Pública são distintos, nos termos dos incisos XI e XII 

do art. 6º da Lei de Licitações, in verbis: 

“Art. 6o - Para os fins desta Lei, considera-se: 
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XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de 

direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele 

instituídas ou mantidas; 

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente;” 

Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressões “Administração 

Pública” e “Administração” são distintas. 

Nesse sentido, importante citar a lição de Marçal Justen Filho a respeito do tema: 

“Administração Pública: A expressão é utilizada em acepção ampla 

e não deve ser identificada com ‘Poder Executivo’. Indica as pessoas 

de direito público que participam de uma contratação, ainda quando 

esta contratação se efetive através de órgãos do Poder Judiciário e 

do Poder Legislativo. Além da chamada ‘Administração Direta’ 

(União, Estados e Distrito Federal, Municípios), a expressão também 

abrange a ‘Administração Indireta’ (autarquias, empresas públicas e 

sociedades de economia mista). Além disso, as ‘fundações’ 

instituídas ou mantidas com recursos públicos ou outras pessoas de 

direito privado sob controle estatal estão abarcadas no conceito.” 

“Administração: A expressão isolada é utilizada para identificar a 

unidade específica que, no caso concreto, está atuando. A distinção 

entre Administração Pública e Administração é utilizada em algumas 

passagens na disciplina da Lei n.º 8.666. A hipótese de maior 

relevância encontra-se no art. 87, incs. III e IV, a propósito das 

sanções de suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar 

e de declaração de inidoneidade.”1 

Da mesma forma entende Jessé Torres Pereira: 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São Paulo: Editora 
Dialética, 2012, p. 142. 
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“A distinção, para os fins de aplicação desta lei, entre Administração 

e Administração Pública encontra importantes aplicações. Ilustre-se 

com a intrincada questão de estabelecer-se a extensão das 

penalidades de suspensão e de declaração de inidoneidade, ambas 

acarretando a supressão temporária do direito de participar de 

licitações e de contratar. Tratando-se de suspensão, a supressão se 

dá em face da Administração; na hipótese de inidoneidade, o 

cumprimento da punição é em face da Administração Público.”2 

Este entendimento foi ratificado em recentes decisões do Plenário do Tribunal de 

Contas da União (Acórdãos nº 3.243/2012-Plenário, 3.439/2012-Plenário e Acórdão 

842/2013-Plenário)3, segundo o qual os efeitos jurídicos da referida sanção está 

adstrita ao órgão que a aplicou. Nesse sentido, destaca-se: 

Informativo TCU nº 147: 

1. A sanção de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, alcança apenas o 

órgão ou a entidade que a aplicou. 

“[...] O relator, ao examinar os esclarecimentos trazidos aos autos, 

lembrou que “a jurisprudência recente desta Corte de Contas é no 

sentido de que a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 

8.666/93 produz efeitos apenas no âmbito do órgão ou entidade que 

a aplicou (Acórdãos 3.439/2012-Plenário e 3.243/2012-Plenário)”. E 

mais: “Interpretação distinta de tal entendimento poderia vir a impedir 

a participação de empresas que embora tenham sido apenadas por 

órgãos estaduais ou municipais com base na lei do pregão, não 

estão impedidas de participar de licitações no âmbito federal”. 

Anotou, ainda, que, a despeito de o edital em tela não explicitar o 

significado preciso do termo “Administração” constante do item 2.2, 

“c”, os esclarecimentos prestados revelaram que tal expressão 

“refere-se à própria Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça 

                                                 
2 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 125. 
 
3 Decisões publicadas recentemente, respectivamente, nos informativos do TCU nº 134, nº 136 e nº 147. 
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Federal” e que, portanto, “o entendimento do órgão está em 

consonância com as definições da Lei nº 8.666/93, assim como com 

o entendimento desta Corte”. [...] O Tribunal, ao acolher a proposta 

do relator, decidiu: a) julgar improcedente a representação e revogar 

a cautelar anteriormente concedida; b) “recomendar à Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal que, em seus futuros 

editais de licitação, especifique que estão impedidas de participar da 

licitação as empresas que tenham sido sancionadas com base no art. 

87, III, da Lei nº 8.666/93, somente pela própria Seção Judiciária do 

Rio de Janeiro da Justiça Federal”. Acórdão 842/2013-Plenário, TC 

006.675/2013-1, relator Ministro Raimundo Carreiro, 10.4.2013. 

Vale mencionar que este já era o entendimento “histórico” do Tribunal de Contas 

da União, conforme se nota dos acórdãos nº 1.727/2006-1ª Câmara, nº 2.617/2010-2ª 

Câmara, nº 1.539/2010-Plenário e da Decisão nº 352/98-Plenário. 

Assim, ao apresentar comparativo entre a sanção de suspensão do direito de 

licitar/impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade, defende que a 

Administração é entendida, pela definição constante do inciso XI do art. 6º do 

diploma legal em comento, como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente – vale dizer, o órgão 

público. Já a Administração Pública é definida como sendo o universo de órgãos e 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do 

inciso XII do art. 6º da Lei n.º 8.666. 

Portanto, requer seja alterado o item 4.2.1 do Edital, para que seja vedada a 

participação apenas das empresas suspensas de licitar e impedidas de contratar com 

este órgão público licitante, a fim de evitar interpretações diversas. 

RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que os modelos utilizados são aqueles fornecidos pela 

Advocacia-Geral da União, os quais são de uso obrigatório de acordo com a 

Instrução Normativa Nº 05/2017, e que são disponibilizados como ponto de 

partida para a confecção de minutas de editais e anexos, ao mesmo tempo em 

que contêm referências que orientam a manter a regularidade dos textos finais, a 

fim de conferir segurança e celeridade da análise jurídica. 
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Ademais, em relação ao item 4.2.1, a redação determina que “estão proibidos de 

participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente”, ou seja, não há necessidade de alteração, pois todos os 

licitantes devem atentar-se à legislação vigente que dispõe sobre as hipóteses 

de impedimento, não havendo margem para interpretação diversa.  

2. EXIGÊNCIA ABUSIVA  

 

Os itens 4.3 e 4.3.1 do Edital preveem que não podem participar do certame empresas 

na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: detentor de 

cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do 

órgão contratante, considerando familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em 

linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau. 

Ocorre que, tais exigências mostram-se excessivas, na medida em que não possuem 

finalidade correlata à execução do objeto.  

Além disso, as empresas de capital aberto que possuem um volume muito expressivo 

de acionistas, encontrarão grande dificuldade no processo de levantamento de 

informações tão específicas, como o grau de parentesco e vínculo empregatício de 

seu quadro acionário, as quais inclusive, não são informadas quando da aquisição das 

ações pelo público em geral. 

Nesse contexto, é relevante destacar que o instrumento convocatório deve se abster 

de incluir cláusulas e exigências desnecessárias à finalidade da contratação, bem 

como aquelas que frustrem o caráter competitivo do certame. 

A exigência imposta pelo Edital é medida extremamente restritiva à participação de 

interessados, cuja consequência direta será reduzir a participação das empresas que, 

nos termos da regulamentação dos serviços de telecomunicações, possuem outorga 

para prestação de todos os serviços licitados. 

Cumpre destacar que quanto aos serviços de telecomunicações - objeto ora licitado -, 

estes são regulados pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho 

de1997), a qual dispõe em seu artigo 6º o seguinte: 
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“Art. 6º Os serviços de telecomunicações serão organizados 

com base no princípio da livre ampla e justa competição 

entre todas as prestadoras, devendo, o Poder Público atuar 

para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da 

competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem 

econômica.” (grifo nosso) 

Ratificando o dever do poder público de ampliar a competição entre as Operadoras, 

com padrões de qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, o art. 2º, 

inciso III, da LGT assim determina: 

“Art. 2° O Poder Público tem o dever de: 

(...) 

III - adotar medidas que promovam a competição e a 

diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e 

propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência 

dos usuários;” (grifo nosso) 

Ademais, o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93 assim dispõe: 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos.   

§ 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 
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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;” (grifo nosso) 

Inexiste no mercado uma ampla gama de opções, o que impede a inclusão de 

qualquer tipo de condição que impeça ou dificulte a participação das operadoras em 

procedimentos licitatórios, sob pena de efetiva redução na competição. 

 

Ante o exposto, requer a exclusão da exigência prevista nos itens em comento. 

2) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que os modelos utilizados são aqueles fornecidos pela 

Advocacia-Geral da União, os quais são de uso obrigatório de acordo com a 

Instrução Normativa Nº 05/2017 e que são disponibilizados como ponto de 

partida para a confecção de minutas de editais e anexos, ao mesmo tempo em 

que contêm referências que orientam a manter a regularidade dos textos finais, a 

fim de conferir segurança e celeridade da análise jurídica. 

Além disso, as exigências do item 4.3. estão dispostas no Decreto nº 9.507/2018, 

em seu art. 5º: “É vedada a contratação, por órgão ou entidade de que trata o art. 

1º, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção 

que tenham relação de parentesco com: I - detentor de cargo em comissão ou 

função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela 

contratação; ou II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada 

órgão ou entidade”, cabendo a este órgão público respeitar todas as legislações 

vigentes que se aplicam à Administração Pública Federal.  

No que se refere ao item 4.3.1, ressaltamos que este encontra-se em 

consonância com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal, mediante súmula 

vinculante, o qual, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editou 

enunciado de súmula que tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal, não havendo o que se falar em exclusão do item 

por abusividade de exigência. 
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3. SOBRE A EXIGÊNCIA DE CONSULTA A DETERMINADOS CADASTROS 

NÃO PREVISTOS EM LEI 

Os Itens 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 do Edital determinam que o pregoeiro, auxiliado 

pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções SICAF, LISTA 

DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ e CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à 

licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

 Primeiramente, vale destacar que os documentos exigíveis para a habilitação estão 

indicados no art. 27 da Lei 8.666/934 e somente podem se referir à habilitação 

jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/88. São, 

portanto, os requisitos de habilitação previstos no art. 27 da Lei n.º 8.666/93 são 

numerus clausus. 

Com efeito, o elenco dos arts. 28 a 31 da Lei de Licitações deve ser pautado como 

máximo, ou seja, o Edital não poderá exigir mais do que ali previsto.  

Ora, a atividade licitatória deve necessariamente sujeitar-se ao disposto na ordem 

jurídica, em observância ao princípio da legalidade.  

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 Federal5. 

Logo, as exigências habilitatórias não podem ultrapassar os limites da razoabilidade, 

além de não ser permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas 

                                                 
4 A Lei n.º 8.666/93 é adota subsidiariamente na presente licitação, nos termos do artigo 9 da Lei n.º 10.520/02 
(“Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei n.º 6.666, de 21 de junho de 1993), 
bem como do Preâmbulo do ato convocatório. 
5 “Art. 37 (...) 
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. (...)” (grifamos) 
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ao caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para o cumprimento 

do objeto licitado. 

Certamente não é o caso das exigências habilitatórias previstas no item em comento, 

as quais não guardam compatibilidade com o objeto licitado, razão pela qual são 

totalmente dispensáveis.  

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

“No certame licitatório, os documentos que podem ser exigidos 

quanto à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeiro, regularidade fiscal e prova de cumprimento do 

disposto no inciso XXX III do art. 7o da Constituição Federal estão 

adstritos aqueles previstos nos artigos 27 a 31 da Lei no 8.666/1993.” 

(Acórdão 2056/2008 Plenário) 

Como visto, deve-se agir com cautela na fase de habilitação, a fim de não incidir em 

exigências exacerbadas, desarrazoadas, e afastar a verdadeira competição. Ad 

argumentadum tantum, a prevalecer tal exigência, estar-se-á impedindo a participação 

de diversos potenciais licitantes. 

Ademais, na eventualidade de existirem sanções registradas nesses cadastros, só 

poderia se dizer que existiria impedimento de participação, se a sanção ali cadastrada 

fosse restritiva do direito de participar de licitações, cujos efeitos estão limitados ao 

órgão penalizante na forma do Art. 87, III, da Lei 8.666/93. Ou seja, para que se possa 

associar o resultado da consulta como impeditivo de participação, a sanção ali 

registrada deve ser restritiva de participação somente com o presente órgão licitante. 

Assim, a simples existência de registro de penalidade de suspensão ou impedimento 

com outros órgãos que não o licitante, não pode ser condicionante da participação. 

Para que haja impedimento, a sanção registrada deve necessariamente ser em face 

do órgão licitante, sob pena de se estar ampliando o previsto na Lei 8.666/93, 

impedindo a participação de empresas punidas em quaisquer casos, ferindo 

frontalmente a jurisprudência dominante do TCU sobre o tema.  

Ante o exposto, requer a exclusão das exigências previstas nos itens em comento, 

posto que não estão relacionadas diretamente com a execução do objeto, bem como 

vão além do rol previsto nos itens 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93. 
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Ou então, que sejam adequados ou esclarecidos os itens em comento aos 

argumentos e ressalvas pontuados acima, ou seja, que não seja considerada 

impeditiva à participação no certame à inscrição de sanção registrada em quaisquer 

dos cadastros em questão, salvo se esta se operar no âmbito do órgão licitante, nos 

termos do art. 87, III, da L. 8666/93. 

3) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que tais exigências são extraídas dos modelos de editais 

elaborados pela Advocacia-Geral da União, em respeito à Lei nº 8.666/1993, 

sendo que a utilização desses modelos é obrigatória, conforme dispõe a 

Instrução Normativa nº 05/2017.  

Ademais, as consultas servem para verificação, única e exclusivamente, das 

condições de participação das empresas licitantes, buscando averiguar se as 

referidas empresas se encontram impedidas de licitar e contratar com a União.  

 

4. DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O item 8.8.4 do Edital estabelece que: 

 

“As empresas, cadastradas ou não no SICAF no nível de 

qualificação econômico-financeira, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverãp comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 

do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.” 

 

Como se sabe, a Lei nº 8.666/93 propõe uma série de exigências para a comprovação 

da qualificação econômico-financeira das empresas licitantes, a saber: 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
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a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no 

"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 

contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 

lucratividade.          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na 

execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 

instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado 

objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira 

dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a 

que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos 

assumidos pelo licitante que importem diminuição da 
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capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 

financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 

atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira da empresa 

será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices 

contábeis previstos no edital e devidamente justificados no 

processo administrativo da licitação que tenha dado início ao 

certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da licitação.               (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) (Grifo nosso) 

Note-se que o § 2º, deste dispositivo, determina que a Administração poderá 

estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital 

mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no seu § 

1º do art. 56, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes. 

Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença entre ativo 

e passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio líquido 

nada mais é do que o valor contábil que sócios e/ou acionistas têm na empresa em um 

determinado momento, ou seja, é o valor disponível para fazer a sociedade girar. Ele é 

um indicador da saúde financeira real e atual da empresa. 

Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do patrimônio líquido. Ele 

representa valores recebidos pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que 

foram formalmente incorporados ao Capital. 

O patrimônio líquido é variável de acordo com o exercício da atividade da empresa. Já 

o capital social só poderá ser alterado mediante deliberação dos sócios, isto é, 

independe do exercício da atividade da empresa. 

Diante disso, considerando a alternatividade concedida pela lei para fins de 

comprovação da qualificação econômico-financeira, requer-se a modificação dos itens 

em comento, nos termos da fundamentação supra, para que seja possibilitada a 

comprovação desse requisito através do capital social. 
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4) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

 
A fixação do percentual referente ao patrimônio líquido se insere na esfera de 
atuação discricionária da Administração até o limite legal de 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993). Dessa 
forma, de acordo com o art. 24 da Instrução Normativa SEGES/MPDG  nº 
03/2018, deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a inexecução total 
ou parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, 
entre outros fatores, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de 
duração do contrato. Portanto, informamos a essa empresa que houve avaliação 
técnica e, diante do poder discricionário da Administração, optou-se por exigir o 
limite legal de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação a fim de 
garantir a demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato.  
 

5. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO NA 

ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Os Itens 8.9.2.1.3 do Edital e 17 do Termo de Referência exigem a apresentação da 

cópia do Contrato de Concessão ou do Termo de Autorização devidamente assinado 

com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.  

 

Neste sentido, cumpre esclarecer que a apresentação do Extrato do Termo de 

Autorização ou do Contrato de Concessão celebrados com a Anatel, devidamente 

publicado no Diário Oficial da União, é documento hábil 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 
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Federal6[1]. A apresentação dos extratos devidamente publicados comprovam a 

qualificação técnica da participante. 

Ante o exposto, requer a adequação da exigência prevista nos itens em comento, para 

que as licitantes possam apresentar o extrato do Termo de Autorização ou do Contrato 

de Concessão, outorgado pela ANATEL e devidamente publicado no Diário Oficial da 

União. 

5) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

Para a CGTI, a apresentação pela licitante do Extrato do Termo de Autorização 

ou do Contrato de Concessão, outorgado pela ANATEL e devidamente publicado 

no Diário Oficial da União, atende a exigência do Edital e do Termo de Referência 

quanto a apresentação da cópia do Contrato de Concessão ou do Termo de 

Autorização devidamente assinado com a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL.  

 

6. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

O item 13.1 do Edital e a Cláusula Sétima do Contrato estabelecem a exigência de 

apresentação de garantia de 5% do valor do contrato, em 10 dias úteis após sua 

assinatura. 

Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.  

Para José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade 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-se de forma um pouco diversa7”.  

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 
                                                 
6 “Art. 37 (...) 
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. (...)” (grifamos) 
  
 
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 36. 
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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: 

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das 

competências 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 proteger8.” 

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: 

“A Administração Pública, 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 

                                                 
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 
78. 
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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 Direito9.”  

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 dos itens 

supracitados, para que a garantia exigida corresponda ao limite máximo de 4% (um 

por cento), bem como, não seja exigida em prazo tão exíguo, mas sim em 60 

(sessenta) dias após a celebração do Contrato.  

6) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

A finalidade da garantia contratual é de assegurar a plena execução do contrato 

e evitar prejuízos ao erário. Por isso, os órgãos de controle têm se valido, 

inclusive, de recomendações de apurações de responsabilidade, ante o risco de 

prejuízos que poderão ser ocasionados pela ausência ou insuficiência das 

garantias.  

No que concerne à garantia de execução do contrato, a nova Instrução (IN 

05/2017) dispõe que a exigência de garantia de execução do contrato, nos 

moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do 

                                                 
9 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2010, p. 
108. 
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contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser 

renovada a cada prorrogação, observados ainda os seguintes requisitos: 

a) A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar 

por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços continuados, o valor 

da garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato; 

b) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o 

pagamento de: b.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do 

contrato; b.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; b.3. Multas moratórias e punitivas 

aplicadas pela Administração à contratada; e b.4. Obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 

couber; 

c) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no alínea “b” do subitem 3.1 acima, observada a legislação 

que rege a matéria; 

d) A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em 

conta específica com correção monetária, em favor do contratante; 

e) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato 

por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

f) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 

de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

g) O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

contratada; 
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h) A garantia será considerada extinta: 

 h.1. com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, 

de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e  

h.2. com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no 

subitem 3.1. acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser 

estendido em caso de ocorrência de sinistro; 

i) O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria; 

Diante do exposto, deve-se verificar a viabilidade de apuração de 

responsabilidade ante a ausência de solicitação das garantias nos termos da 

Instrução Normativa. Recomenda, ainda, os órgãos de controle, a aplicação de 

sanção às empresas que não prestam garantia nos termos da Instrução 

Normativa e do Edital. 

7. REGULARIDADE JUNTO AO CADIN COMO CONDIÇÃO PARA 

CONTRATAÇÃO 

O Item 145 do Edital determina que, previamente à contratação, a Administração 

realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos 

não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

Como se vê, o presente Edital estipula como condição para a celebração definitiva do 

contrato a comprovação referente ao CADIN (Cadastro Informativo de créditos não 

quitados do setor público federal). 

De início, relativo a este tema do CADIN, vale transcrever a regra presente no art. 6º, 

inciso III, da Lei n.º 10.522/2002 (legislação que dispõe sobre o tema), que afirma: 

“Art. 6o - É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para: 

(...) 
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III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que 

envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e 

respectivos aditamentos.” 

O que se nota é que, apesar de exigir a consulta prévia no caso de contratação, o 

dispositivo legal não menciona, em nenhum momento, a possibilidade de que a 

consulta ao CADIN seja elemento impeditivo à contratação de qualquer licitante. A 

análise ao CADIN tem natureza consultiva. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), saliente-se, apresenta posicionamento neste 

mesmo sentido, conforme se percebe nos julgados abaixo: 

“Em seu voto, o relator destacou que o art. 6º, III, da Lei n.º 

10.522/2002, "não veta, de modo absoluto, a celebração de contratos 

com empresa inscrita no Cadin, vez que o citado artigo de lei 

prescreve apenas quanto à consulta prévia ao Cadin". (...) Dessa 

forma, não há vedação legal para a contratação de empresas 

inscritas no Cadin. Permanece em vigor a obrigatoriedade de 

consulta prévia ao cadastro, pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, para a celebração 

de contratos que envolvam o desembolso de recursos públicos. 

Trata-se de medida de pouca efetividade prática, uma vez que a 

inscrição ou não no Cadin não trará qualquer consequência em 

relação às contratações a serem realizadas." (TCU, Acórdão nº 

5.502/2008, 2ª Câmara) 

“Além disso, ‘a ausência ou não de consulta ao CADIN não 

necessariamente levará a contratações de empresas ou entidades 

que constem daquele cadastro, desde que, no mínimo, tais 

contratações avaliem previamente a regularidade fiscal dos 

interessados, nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.666/93; do artigo 

3º, § 2º, incisos III, alínea a, e V do Decreto nº 6.170/2007 e do artigo 

18, inciso VI, da Portaria MP/MF/MCT 127/2008, dentre outros 

dispositivos. Nesse contexto, embora a consulta ao CADIN possa 

parecer inócua é obrigatória por Lei. E mesmo considerando 

que o simples fato de constar do cadastro não seja, 

isoladamente, um fator impeditivo para a celebração de 
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contratos ou outros ajustes com a Administração Pública, a 

consulta poderá auxiliar na verificação das informações prestadas 

pelos administrados e pelos demais órgãos da Administração, em 

especial as constantes em certidões e declarações.” (TCU, Acórdão 

nº 7.832/2010 - 1ª Câmara) 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já teve a oportunidade de apreciar o tema, sendo 

categórico em afirmar que “[a]s empresas inscritas no CADIN - Cadastro 

Informativo dos Créditos de Órgãos e Entidades Federais não quitados, não 

estão impedidas, pelo só fato da inscrição, de contratarem com a 

Administração.” (STF, RE n. 358.855/PE, Relator Ministro Dias Toffoli, j. em 

12.04.2010, DJ 27.04.2010). 

Ademais, julgando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o STF repetiu seu 

posicionamento. Segue o acórdão publicado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS 

REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE 

CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - 

CADIN. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração 

Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia 

consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não 

representam, por si só, impedimento à celebração dos atos 

previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração 

substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida 

Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua 

conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação 

direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. 

Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se 

julga improcedente. (STF, ADI n. 1.454, Relatora Ministra Ellen 

Gracie – Tribunal Pleno, j. em 20/06/2007, DJ 02.08.2007). 

Ante o exposto, requer a exclusão do Item 16.2 do Edital, ou ainda, que se esclareça o 

referido item para que a inexistência de registro no CADIN não seja considerada 

condição para a celebração do contrato na presente licitação, posto que tal imposição 

não encontra consonância com a disposição do art. 6º, inciso III, da Lei n.º 

10.522/2002, conforme se percebe de firme posicionamento do STF e do TCU. 
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7) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que a consulta junto ao CADIN é em cumprimento à determinação 

expressa da Lei nº 10.522/2002. Ademais, o edital determina apenas que será 

feita consulta para anexação aos autos do processo, conforme posicionamento 

do Tribunal de Contas da União (TCU): “Permanece em vigor a obrigatoriedade 

de consulta prévia ao cadastro, pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, direta e indireta, para a celebração de contratos que envolvam o 

desembolso de recursos públicos.” (TCU, Acórdão nº 5.502/2008, 2ª Câmara), 

não configurando, portanto, elemento condicionante para celebração de 

contrato. Por essas razões expostas, não há que se falar em exclusão do item. 

8. REAJUSTE DOS PREÇOS  

Tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal determina a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados com a 

Administração Pública, a Lei n.º 8.666/93 disponibilizou instrumentos aptos a recompor 

o eventual desequilíbrio entre as vantagens e os encargos originalmente pactuados.  

Assim, para a recomposição da equação econômico-financeira, surgiram diversas 

figuras, dentre elas o reajuste.  

O reajuste nada mais é do que a indexação do valor da remuneração devida ao 

particular a um índice de variação de custos. É alteração dos preços para compensar 

(exclusivamente) os efeitos das variações inflacionárias, mantendo o valor da moeda, 

sem o que haveria desequilíbrio econômico, com prejuízo de uma das partes. 

A Lei n.º 8.666/93, em seu inciso XI do art. 40, determina a obrigatoriedade do Edital 

conter, dentre outros, “o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do 

custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 

data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se 

referir, até a data do adimplemento de cada parcela”.  

Da mesma forma, o inciso III do art. 55 da referida Lei elenca como cláusula 

necessária em todo contrato a que estabeleça “o preço e as condições de pagamento, 

os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento”. 
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É obrigatória, portanto, a inclusão de cláusula de reajuste, não sendo uma mera 

faculdade da Administração. 

Para Marçal Justen Filho: 

“O reajuste de preços se configura, então, como uma solução 

destinada a assegurar não apenas os interesses das licitantes, 

mas também da própria Administração. A ausência de reajuste 

acarretaria ou propostas destituídas de consistência ou a 

inclusão de custos financeiros nas propostas – o que produziria 

ou a seleção de proposta inexequível ou a distorção da 

competição10.” 

A presente licitação tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações, os 

quais são regidos pela Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). 

Assim, as operadoras de serviços telefônicos submetem-se às disposições editadas 

pela ANATEL, a qual determina, no inciso VII do art. 19 da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral 

de Telecomunicações), que compete à Agência “controlar, acompanhar e proceder à 

revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas 

condições previstas nesta Lei, bem como homologar reajustes.” 

Os serviços telefônicos podem ser remunerados por meio da cobrança de tarifas ou de 

preços. A remuneração acontecerá pela cobrança de tarifas quando o serviço 

telefônico for prestado em regime público, por meio de Concessão. Por sua vez, a 

cobrança pelos serviços de telecomunicações prestados em regime privado 

acontecerá por meio de preços. 

Ocorre que considerando o objeto do edital tratar-se de SCM, e sua remuneração é 

feita por preços e não tarifas, torna-se imperioso que o índice de reajuste dos preços 

relativos a sua prestação de serviço, seja o IGP-DI  

Ante o exposto, requer a adequação do item 22.1 do Termo de Referência de modo 

que o reajuste dos preços seja realizado da seguinte forma: 

                                                 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 
Dialética, 2010, p. 558. 
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 “A Contratada poderá reajustar os preços de cobrança dos 

serviços a cada 12 meses, a contar da data de assinatura do 

presente instrumento, considerando seu valor básico o 

atualizado até esta data, devendo ser utilizado como índice de 

reajuste o IGP-DI”. 

8) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

Conforme apresentado na clausula 22 do Termo de Referência, os preços 

unitários poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice de Serviços 

de Telecomunicações - IST, ou outro que venha a substituí-lo, mantido pela 

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Se o índice IGP-DI for 

determinado pela Anatel como índice a ser utilizado, será essa cláusula a ser 

utilizada quando do reajuste de preços. A CGTI entende não ser necessário 

readequação do índice 22.1 da clausula 22 de Reajuste de Preços. 

 

9. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA AOS DANOS 

DIRETOS COMPROVADAMENTE CAUSADOS À CONTRATANTE 

Da análise do item 13.1.9.5 do Termo de Referência verifica-se a previsão de que a 

contratada deverá responder pelos danos causados à Administração ou a bens do 

Contratante, sem, no entanto, mencionar acerca da apuração direta de culpa ou dolo. 

Insta esclarecer que a previsão contida no referido item é desproporcional, pois prevê 

que a Contratada deverá arcar com QUALQUER perda ou prejuízo sofrido pela 

Contratante. 

Contudo, importante destacar que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a 

Contratada somente deverá arcar com o ressarcimento no limite de sua 

responsabilidade, ou seja, caso o prejuízo ou dano seja decorrente diretamente de sua 

culpa ou dolo, o que evidencia a ilegalidade dos itens em exame, nos termos do art. 70 

da Lei n.º 8.666/93: 

“Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
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ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado.” (grifo nosso) 

Nesse sentido, cumpre colacionar o entendimento de Marçal Justen Filho acerca do 

tema:  

“O particular responde civilmente pelos danos que acarretar à 

Administração ou a terceiros. O regime jurídico aplicável, 

porém, exige esclarecimento. 

De regra, a responsabilidade civil do particular perante a 

Administração sujeita-se aos princípios de direito privado. Em 

qualquer caso, não basta o dano para surgir o dever de 

indenizar. A conduta do sujeito deve caracterizar-se como 

culposa, segundo os princípios de Direito Civil, inclusive no 

tocante a eventuais presunções de culpa. Se o dano foi 

produzido pela conduta do sujeito sem que concorressem 

dolo ou culpa, não surge o dever de indenizar. Essas regras 

são aplicáveis no relacionamento entre o particular e a 

Administração.”[1]  (grifos nossos) 

Diante disso, cumpre trazer à colação o entendimento do Tribunal de Contas da União: 

“Detectadas falhas em procedimento licitatório no qual não se 

apurou dano ao Erário, tampouco se vislumbrou dolo ou má-fé 

na atuação dos responsáveis, cumpre expedir determinações 

corretivas a entidade. (Acórdão n.º 2664/2007, Plenário) 

Portanto, é evidente que somente surgirá o dever de a Contratada indenizar se ficar 

comprovado que o dano foi causado diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes da culpa ou dolo da Contratada.  

Ressalte-se que o dano direto é aquele que produz no bem imediatamente em 

consequência do evento determinante, enquanto que no dano indireto, o prejuízo só 

se verifica como consequência posterior. 

                                                 
[1] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14 ed. São Paulo: Editora 
Dialética, 2010, p. 814. 
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Assim, caso tenha sido causado dano diretamente à Administração ou a terceiros, sem 

restar comprovada a culpa ou dolo da Contratada, a Contratante não poderá exigir 

indenização dos eventuais prejuízos causados, mas apenas determinar à Contratante 

a adoção de medidas corretivas.  

Diante do exposto, requer seja alterado o item em comento, de modo que a 

Contratada somente seja responsável caso tenha diretamente agido com dolo ou 

culpa, desde que garantida a sua ampla defesa - na forma do art. 70 da Lei 8666/93. 

9) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

Prezado(a) licitante, favor estar atento(a) ao conteúdo do Edital, Termo de 

Referência, e a documentação complementar, necessária e obrigatória presente 

nos encartes técnicos, bem como a numeração dos itens sendo questionados. 

Em relação ao questionamento, essa CGTI entende que não há que se falar em 

desproporcionalidade, visto que conforme item 25.3 do Termo de Referência, a 

aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e, 

subsidiariamente, na Lei nº 9.784, de 29/01/1999. 

 

10. INCLUSÃO DE CLÁUSULA A RESPEITO DO PAGAMENTO VIA NOTA 

FISCAL COM CÓDIGO DE BARRAS 

O referido Edital mostra-se silente quanto a forma que deve ser adotado o pagamento 

devido à contratante. 

Ocorre que o sistema de pagamento encontra-se em harmonia com o procedimento de 

pagamento adotado relativamente aos serviços de telecomunicações são aqueles 

pagos mediante apresentação de fatura (nota fiscal com código de barras), ou 

mediante SIAFI nos casos de órgãos vinculados à Administração Pública 

Federal, como é o caso da ANATEL.  

Como é cediço, o SIAFI é um sistema informatizado que controla a execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública 

direta federal, das autarquias, fundações e empresas públicas federais e das 
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sociedades de economia mista que estiverem contempladas no orçamento fiscal e (ou) 

no orçamento da seguridade social da União.  

Assim, as unidades gestoras registram seus documentos (empenho, ordem bancária 

etc.) e o SIAFI efetua automaticamente todos os lançamentos contábeis necessários 

para se ter conhecimento atualizado das receitas, despesas e disponibilidades 

financeiras do Tesouro Nacional. 

Com efeito, esse sistema de faturamento e cobrança, o qual permite o reconhecimento 

rápido e eficiente do pagamento, é baseado em código de barras. 

Qualquer outra forma de pagamento, como o depósito em conta corrente previsto no 

Edital, causará transtornos ao sistema de contas a receber da empresa de 

telecomunicações contratada. 

Ademais, a Oi utiliza o sistema de faturamento, por meio de Nota Fiscal/Fatura, 

emitida com código de barras para pagamento, em apenas uma via, modelo 22, em 

razão das várias vantagens que essa forma de pagamento proporciona.  

Tal sistema proporciona vantagens à empresa prestadora dos serviços, haja vista que 

reduz a inadimplência e garante a satisfação do cliente.  

Ante o exposto, para a melhor adequação do instrumento convocatório à realidade do 

setor de telecomunicações, requer a inclusão de cláusula a fim de permitir que o 

pagamento seja realizado mediante autenticação de código de barras, facilitando, 

assim, o reconhecimento eficiente do pagamento. 

 

10) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que, independentemente da previsão expressa na referida 

cláusula, a Administração Pública admite a emissão de faturas com código de 

barras, motivo pelo qual não haverá prejuízo para as empresas que quiserem 

emitir suas faturas com ou sem código de barras. 

 

11. INCLUSÃO DE GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE 

INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE 
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Da leitura do Instrumento Convocatório em análise percebe-se que não se dispõem 

nenhum termo referente ao caso de atraso no pagamento a ser efetuado pela 

contratante à contratada. 

Dessa forma, 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 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 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: 

“(...) 1.5 Em seu voto que fundamentou o Acórdão 1931/2004-

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 
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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 não esteja prevista em lei ou em 

disposição contratual. (...)”.(AC-1920-09/11-1    Sessão: 

29/03/11    Grupo: I    Classe: II    Relator: Ministro UBIRATAN 

AGUIAR - Tomada e Prestação de Contas - Iniciativa Própria) 
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Pelo exposto, faz-se necessária a inclusão de cláusula referente ao ressarcimento 

sobre o 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. 

11) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que, inicialmente, a cláusula dispõe sobre os atrasos que a 

Administração não tenha dado causa. Já nos casos em que a Administração 

tenha dado causa, a fórmula padrão para o cálculo dos juros é a definida pelos 

modelos padrões da Advocacia-Geral da União. Ademais, o cálculo é por dia de 

atraso, não havendo que se falar em aplicação de índice para os eventuais juros 

moratórios. 

 

12. DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Da leitura da cláusula décima quarta da Minuta Contratual, percebe-se que o Poder 

Público adota as disposições contidas na Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor – como aplicáveis ao presente certame. 

Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor não disciplina a relação entre a 

Administração Pública e o Particular, sendo aplicáveis, na hipótese, as regras 

atinentes aos Contratos Administrativos, em especial a Lei nº. 10.520/2002, Decreto 

nº. 3.555/2000 e Lei nº. 8.666/93. 

Sob tal aspecto, o Administrativista Marçal Justen Filho nos ensina, com muita 

propriedade, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos 

administrativos: 

“Alguém poderia defender a aplicação subsidiária do Regime 

da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), no 

tocante à responsabilidade por vício do produto ou do serviço. 

Isso é inviável, porquanto à Administração é quem define a 

prestação a ser executada pelo particular, assim como as 

condições contratuais que disciplinarão a relação jurídica. 

Ainda que pudesse caracterizar a Administração como 

“consumidor”, não haveria espaço para incidência das regras 
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do CDC, estando toda a matéria subordina às regras da Lei de 

Licitações, do ato convocatório e do contrato. (...)”.11 

Isto, pois, diferentemente da Relação de Consumo, no Contrato Administrativo, o 

Contratado é que está em uma posição de sujeição perante o Poder Público. 

O Código de Defesa do Consumidor – CDC veio coibir que as livres disposições do 

Direito Privado permitissem que o fornecedor, em face de sua superioridade em 

relação ao consumidor, estabelecesse regras que tornassem a relação desigual. 

Ocorre que, nas relações regidas pelo Direito Público, as normas de Direito Privado 

são derrogadas em face de disposições de ordem pública, o que limita a vontade do 

particular. 

Outrossim, pode-se perceber a sujeição do Contratado em face do órgão licitante, 

fazendo-se uma analogia à Relação de Consumo. Enquanto, o CDC preocupa-se em 

limitar o “poder” do fornecedor em impor o contrato ao consumidor, nas relações 

regidas pelo direito público, o Contratado está sujeito aos termos do edital de licitação 

fixados pela empresa licitante. 

Desta forma, percebe-se que seria um contra senso permitir que as normas protetivas 

do CDC impusessem ônus adicionais ao particular que já está sujeito aos temos 

contratuais fixados unilateralmente pela Contratante. 

Não bastasse, ainda que não fosse este o entendimento, a empresa estatal licitante 

não poderia ser configurada como consumidora, vez que não utiliza os serviços 

contratados como destinatária final. 

Assim nos ensina o ilustre Prof. Rizatto Nunes: 

“o CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder 

identificar um “destinatário final”, o produto ou serviço é 

entregue com a finalidade específica de servir de “bem de 

produção” para outro produto ou serviço e via de regra não 

está colocado no mercado de consumo como bem de 

consumo, mas como de produção;”12 

                                                 
11 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 10ª edição; Ed. Dialética; p. 551. 
12 Curso de Direito do Consumidor; 1ª edição; Ed. Saraiva; 2004; p. 83 
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Isto, pois, ao utilizar o serviço prestado pela Contratante como parte da cadeia de 

prestação de seu próprio serviço, ela não será enquadrada como destinatária final 

daquele serviço, impossibilitando a aplicação do CDC nas relações mantidas entre a 

mesma e o Contratado. 

Nesse sentido, vale citar o entendimento do STJ acerca da inclusão de cláusula 

prevendo a aplicação do CDC em contrato celebrado por ente da Administração 

Pública, in verbis: 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 

1. Contrato de prestação de serviços firmado, após 

procedimento licitatório, entre a ECT e as recorrentes para a 

construção de duas agências dos Correios. Paralisação das 

obras. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. Natureza da relação jurídica contratual entre a 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e as Construtoras 

prestadoras de serviços. 

2. Pleito recursal visando a aplicação das normas de Direito 

Privado relativas ao Direito do Consumidor com o objetivo de 

evitar prática contratual considerada abusiva. 

3. A ECT é empresa pública que, embora não exerça atividade 

econômica, presta serviço público da competência da União 

Federal, sendo por esta mantida. 

4. O delineamento básico da Administração Pública brasileira, 

seja direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

restou estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, que no 

seu inciso XXI, fixou a licitação como princípio básico a ser 

observado por toda a Administração Pública. 

5. A Lei de Licitações e Contratos estabelece que o contraente 

poderá servir-se das cláusulas exorbitantes do direito privado 

para melhor resguardar o interesse público. É de sabença que 
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as cláusulas exorbitantes são as que inexistem no Direito 

Privado e permitem ao Poder Público alterar as condições de 

execução do contrato, independentemente da anuência do 

contratado. 

6. À luz do art. 37, XXI, da Constituição Federal, a natureza 

do vínculo jurídico entre a ECT e as empresas recorrentes, 

é de Direito Administrativo, sendo certo que a questão sub 

judice não envolve Direito Privado, tampouco de relação de 

consumo. Aliás, apenas os consumidores, usuários do 

serviço dos correios é que têm relação jurídica de 

consumo com a ECT. 

7. Consoante o acórdão a quo, a empresa contratada não 

logrou demonstrar qualquer ilegalidade cometida pela ECT em 

face da legislação que rege os contratos públicos quando da 

licitação, ou o efetivo desequilíbrio econômico na execução da 

obra, matéria esta que não pode ser revista nesta instância 

extraordinária, ante o óbice da súmula 07. Sob essa ótica, 

resvala a tese sustentada pelas empresas recorrentes no 

sentido de que o acórdão recorrido malferiu os artigos 6º, 29 e 

51 do Código de Defesa do Consumidor, mercê de burlar as 

regras de revisão contratual destinadas ao equilíbrio financeiro 

do ajuste firmado entre as partes. 

8. Recurso especial desprovido.” Resp 2003/0047959-4, 1ª 

Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJU: 31/05/2004, pág. 191. 

Grifo nosso. 

Portanto, requer-se exclusão da previsão de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor na relação entre o órgão licitante e a licitante vencedora do certame. 
 

12) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Conforme disposto em nota explicativa pelo modelo padrão da Advocacia-Geral 

da União, no Acórdão n.º 2569/2018 – Plenário, o TCU concluiu que “A 

Administração Pública pode invocar a Lei 8.078/1990 (CDC), na condição de 

destinatária final de bens e serviços, quando suas prerrogativas estabelecidas 

na legislação de licitações e contratos forem insuficientes para garantir a 
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proteção mínima dos interesses da sociedade [...]”. (cf. Boletim de 

Jurisprudência n.º 244, sessões 6 e 7 de novembro de 2018). Consta do referido 

Acórdão, nesse sentido, que: “307. Como é exposto no exame técnico transcrito 

no relatório do TC-016.501/2003-0, acolhido integralmente pelo Relator do 

Acórdão 1.670/2003-Plenário, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, a 

Lei 8.078/1990 é aplicável à Administração Pública enquanto consumidora de 

bens e serviços. Isso porque ao definir, em seu art. 2º, ’consumidor’ como toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final, a Lei não fez nenhuma exceção, podendo, portanto, a 

Administração Pública se utilizar de todos os direitos ali estabelecidos na 

condição de consumidora. Ainda de acordo com o citado relatório, esse é o 

entendimento dos doutrinadores Leon Fredja, Celso Bastos e Toshio Mukai. 

Diversas outras deliberações do TCU também vão nesse sentido, como o 

Acórdão 1.729/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir Campelo, o 

Acórdão 5.736/2011-TCU-Primeira Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto 

Weder de Oliveira, e as Decisões 634/1996 e 1.045/2000, ambas do Plenário, de 

relatoria dos ministros Homero Santos e Adylson Motta, respectivamente.”  

Ademais, esclarecemos que os modelos, inclusive para minutas de contratos, 

utilizados são aqueles fornecidos pela Advocacia-Geral da União, os quais são 

de uso obrigatório de acordo com a Instrução Normativa Nº 05/2017. Portanto, 

não há que se falar em exclusão da referida cláusula.  

 

 

13. DA ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS.  

 

Da leitura do Anexo V – “MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 

COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, constatou-se que, 

obrigatoriamente, os licitantes deverão apresentar, por meio de declaração, a relação 

de compromissos assumidos. 

Contudo, cumpre destacar que a exigência de tal declaração não encontra 

amparo legal, caracterizando-se, desta forma, desarrazoada. 

Corroborando com o fato de que a declaração exigida não encontra amparo na 

legislação pertinente, verifica-se o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei n.º 
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8.666/93. O referido diploma legal determina que a Administração Publica deve 

manter registro cadastral para efeito de habilitação dos licitantes, no entanto, os 

documentos exigidos não podem exceder o rol taxativo do artigo 27 da referida 

Lei. 

“Art. 34 – Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da 

Administração Pública que realizem freqüentemente 

licitações manterão registros cadastrais para efeito de 

habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no 

máximo, um ano. 

Art. 35 – Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização 

deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os 

elementos necessários à satisfação das exigências do art. 

27 desta Lei.” 

Ocorre que, a declaração exigida para a Habilitação Jurídica das Licitantes 

excede o rol constante nos artigos 27 a 31 da Lei de Licitações que é taxativo ao 

determinar quais os documentos que poderão ser exigidos pela Administração, 

in verbis: 

“Art. 27 – Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

Art. 28 – A documentação relativa à habilitação jurídica, 

conforme o caso, consistirá em: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
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comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal, 

conforme o caso, consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 

no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 

do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
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da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei 

especial, quando for o caso. 

... 

ART. 31. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA LIMITAR-SE-Á A: 

I - BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, JÁ 

EXIGÍVEIS E APRESENTADOS NA FORMA DA LEI, QUE 

COMPROVEM A BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA 

EMPRESA, VEDADA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR 

BALANCETES OU BALANÇOS PROVISÓRIOS, PODENDO 

SER ATUALIZADOS POR ÍNDICES OFICIAIS QUANDO 

ENCERRADO HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) MESES DA DATA DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA; 

II - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU 

CONCORDATA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE 

DA PESSOA JURÍDICA, OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL, 

EXPEDIDA NO DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA; 

III - GARANTIA, NAS MESMAS MODALIDADES E 

CRITÉRIOS PREVISTOS NO CAPUT E § 1º DO ART. 56 

DESTA LEI, LIMITADA A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR 

ESTIMADO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO....”. (Grifo 

nosso) 

Como dito, esta relação, a qual a Lei refere-se nos artigos 27 a 31, é EXAUSTIVA, 

ou seja, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SÓ PODERÁ EXIGIR A DOCUMENTAÇÃO 

CONSTANTE NESTES ARTIGOS. 



 

38 
 

Outro não é o entendimento de Marçal Justen Filho[1], in verbis: 

“O cadastramento dos interessados é livre e condicionado ao 

preenchimento dos requisitos do artigo 27. O direito de licitar 

exterioriza-se, também, no direito de requerer inscrição nos 

cadastros mantidos por toda e qualquer entidade integrante da 

Administração Pública. Qualquer obstáculo ou impedimento ao 

acesso ao cadastramento violará direito liquido e certo do 

interessado.” (...) 

“A inscrição no cadastro corresponde a uma habilitação parcial. 

Envolve a comprovação da presença de algumas das 

condições de habilitação. Por isso, o interessado deverá 

comprovar todos os requisitos e exigências previstos nos 

artigos 27 a 31. A inscrição no cadastro não pode configurar 

uma forma de furtar-se ao preenchimento de exigências de 

habilitação. Não poderá ser mais severa nem menos rígida do 

que seria a habilitação para uma licitação específica. Aplicam-

se ao caso regras e princípios idênticos aos que disciplinam a 

habilitação.” (...) 

“A recusa em permitir o cadastramento, se o interessado 

preenche os requisitos necessários, é ato inconstitucional. 

Ofende o art. 37, XXI, da CF/88.” (...) 

"O elenco dos artigos 28 a 31 deve ser reputado como máximo 

e não como mínimo. Ou seja, não há imposição legislativa a 

que a Administração, em cada licitação, exige a comprovação 

integral quanto a cada um dos itens contemplados nos 

referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que 

ali previsto, mas poderá demandar menos." 

O Tribunal de Contas da União tem o seguinte entendimento: 

“A lei, em nenhum momento autoriza impedir a participação de 

licitantes que não estejam previamente cadastrados. Ao 

                                                 
[1] Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Marça1 Justen Filho. -- 12.ª Ed --, São 
Paulo. Dialética - 2008, p. 480. 
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contrário, ela pressupõe que a fase de habilitação seja uma 

etapa isenta de rigorosismos e formalismos inúteis” (Acórdão 

nº. 622/2000, rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça) 

Como pode ser observada, a exigência de apresentação da (i) “Declaração de 

contratos firmados com a iniciativa Privada e a Administração Pública” para 

Habilitação Jurídica dos licitantes, junto ao MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE 

AGRICULTURA NO PARANÁ – SFA-PR, excede o rol taxativo dos artigos 27 a 31 da 

Lei n.º 8.666/93. 

Ademais, a própria Lei Geral de Licitações impede a exigência de documentação que 

não esteja prevista entre os artigos 27 a 31, motivo pelo qual, não pode administração 

incluir no edital exigência de documentação que não esteja ali prevista. 

 

Nestes termos, em prestígio aos Princípios da Legalidade, Competitividade e da 

Busca da Proposta mais Vantajosa para a Administração, requer excluída a 

exigência de apresentação da (i) “DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 

COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” para Habilitação 

Jurídica dos licitantes, junto ao INSTITUTO. 

 

13) RESPOSTA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO IPHAN: 

Esclarecemos que a exigência da declaração de contratos firmados com a 

iniciativa privada e a Administração Pública consta do ANEXO VII-A DIRETRIZES 

GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO, da IN 05 de 2017, que 

dispõe, no item 11 – das condições de habilitação econômico-financeira. 

Entretanto, reconhecemos que essa exigência deve ser feita nas contratações de 

serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, o que não é o 

caso concreto desta licitação. Por essa razão, iremos acatar a solicitação de 

exclusão da exigência de apresentação da “DECLARAÇÃO DE CONTRATOS 

FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA” para 

habilitação dos licitantes.  
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PONTOS TÉCNICOS 

14. IMPLANTAÇÃO DE ENLACES 
 
5.3.4. A implantação do serviço MPLS dar-se-á por implantação de enlaces em cada 
sítio. Os sítios e enlaces a serem contratados serão definidos durante a assinatura do 
contrato; 
5.3.4.1. A quantidade inicial a ser contratada será definida em momento oportuno 
pelo IPHAN. 
 

Solicitamos que o órgão detalhe claramente quais serão as localidades a 
serem atendidas inicialmente. Essa informação é essencial para o correto 
dimensionamento dos serviços, assim como para sua precificação. A falta dessa 
informação impossibilita a qualquer licitante elaborar o projeto técnico e dimensionar 
a capacidade de seu backbone, visto, principalmente, que na planta a ser atendida  
há diversas cidades localizadas em regiões interioranas, localidades estas desprovidas 
de disponibilidade e capacidade de rede de dados como as providas nas capitais ou 
grandes centros, por exemplo.  

Somente com as informações prestadas antes do certame ser realizado que as 
empresas poderão realizar o correto dimensionamento de sua proposta.  

Importante salientar que, da forma como a Contratante pretende seguir com o 
processo, não estão garantidos os princípios de isonomia e economicidade do projeto.  
 
14) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
Esclarece-se a licitante, que o Edital, Termo de Referência e seus encartes contêm 
informações detalhadas sobre os enlaces a serem contratados, e em especial, se 
destaca a Tabela 1 do ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, que indica as 
unidades que atualmente possuem um circuito MPLS implantado, o endereço de 
instalação e a banda inicial a ser contratada em cada uma delas. 
O item 1.5.3 destaca que o ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS contém a 
relação das localidades previstas para ativação inicial. Também as unidades que já 
têm circuitos MPLS implantados podem ser encontradas no ENCARTE LOCAL DE 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
Esclarece-se que a Tabela 1 do ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS contém 
a relação das unidades a serem atendidas inicialmente, juntamente com a banda 
inicial a ser contratada. 
Esclarece-se também que o link central será dimensionado de forma a comportar o 
tráfego decorrente de todas as localidades. O valor definido será dimensionado 
baseado no histórico atual de consumo da CONTRATANTE. Esclarece-se o link 
concentrador ainda que possua características exclusivas é remunerado de acordo 
com o MB contratado assim os demais links, e sua alteração é por meio de Ordem de 
Serviço emitida pelo Iphan. 
Não é cabível a argumentação da licitante quanto a falta de informação ou não 
garantia dos princípios de isonomia e economicidade do projeto. A licitante deve 
efetuar uma leitura adequada do Edital, Termo de Referências e seus encartes. 

15.  ESCALABILIDADE DA REDE 
 
6.1.9. A rede deverá ser flexível e escalável, permitindo acomodação instantânea do 
tráfego dos sítios em todo momento durante o período de vigência do contrato, 
permitindo a adaptação tempestiva a eventuais aumentos ou diminuição de 
demanda por tráfego, ou necessidade de provimento de novos serviços; 
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1.4.1. Observar que a licitante deverá se comprometer com o atendimento eventual 
de expansão de bandas de comunicação bem como, a adição de Futuros sítios 
(unidades descentralizadas e sede) durante a vigência do contrato, nas mesmas 
condições técnicas e de preço oferecidos para o objeto do edital, respeitados os 
limites legais e técnicos, bem como os prazos estipulados no ENCARTE NÍVEIS MÍNIMOS 
DE SERVIÇO. 
 

A rede a ser ofertada é uma rede cujo backbone é flexível e escalável, assim 
como define o item 6.1.9, entretanto o correto dimensionamento da rede depende 
diretamente do estudo daquilo que deverá ser entregue, localidade por localidade, e 
isso o órgão se omite a dizer. Há várias localidades, na verdade a grande maioria, em 
que os locais são cidades interioranas e o edital dita que poderão ser contratadas 
bandas desde 6Mbps até 40Mbps, ou seja, uma diferença de até 700% de 
capacidade de banda a ser ofertada pela Contratada sem qualquer garantia de 
contratação inicial, quanto mais onde e o quanto será contratado. A não definição 
do que vai ser contratado implica em total falta de razoabilidade que implica em não 
oferecer qualquer garantia para a Contratada. Sem saber onde o serviço deverá ser 
entregue inicialmente, assim como a capacidade de banda a ser entregue, como a 
Contratada poderá dimensionar seus serviços? Sem poder dimensionar, como poderá 
precificar? Solicitamos, então, que o órgão defina claramente o que será contratada, 
assim como sua respectiva banda, inclusive com a progressão de banda desejada, 
site-a-site. Somente desta forma a participação da empresa se torna viável, 
garantindo os princípios da isonomia do processo e economicidade. 
 
15) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
Não há se falar em omissão de informações, ou falta de razoabilidade da 
CONTRATANTE. 
O ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS apresenta a relação das localidades 
previstas para ativação inicial, juntamente com a banda inicial a ser contratada. 
Também as unidades que já têm circuitos MPLS implantados podem ser encontradas 
no ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
A Tabela 1 do ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS apresenta, claramente, 
as unidades que atualmente possuem um circuito MPLS implantado (Coluna Já tem 
MPLS?), o endereço de instalação (Coluna Endereço) e a banda inicial a ser 
contratada em cada uma delas (Coluna Banda Inicial a ser contratada(Mbps) M0), e 
as limitações quanto ao Nível de Serviço NS1 (notas de rodapé). Inicialmente a 
CONTRATANTE solicitará a implantação da nova rede MPLS nos locais, que já fazem 
uso dessa rede, via atual contrato de prestação de serviços do circuito MPLS, de forma 
a não causar indisponibilidade dos serviços nessas localidades. 
Conforme descrito no Termo de Referência, existe a possibilidade de se instalar novos 
sítios, e eventuais mudanças de local de prestação dos serviços poderão ser 
solicitadas pela CONTRATANTE, durante a vigência do contrato. Nesses casos, a 
CONTRATADA deverá providenciar os meios de acesso e as instalações necessárias ao 
funcionamento da localidade na rede nacional do IPHAN. A implantação do serviço 
deverá obedecer aos prazos estabelecidos no Termo de Referência, onde se tem o 
item 18. DOS PRAZOS e a tabela 15: Marcos, prazos, eventos e responsáveis do 
contrato. 
Esclarece-se também que o item 11.4 do Termo de Referência contém informações 
sobre o Projeto Executivo, onde está implícito a análise de viabilidade necessária ao 
dimensionamento e requisitos provenientes da solicitação. Caso haja algum 
impedimento, essas serão passiveis de análise entre CONTRATADA e CONTRATANTE.
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16. Tabela de Preço; 
 

 
 

Solicitamos que a precificação dos serviços seja por localidade a ser atendida. 
Da forma como está definida pelo órgão, precifica o valor do mega em uma faixa de 
6Mbps a 40Mbps, como já dito no questionamento anterior, apresenta uma variação 
de até 700% da banda a ser ofertada, e isso não permite uniformização de valor. É 
praticamente impossível precificar na forma desejada pelo órgão, sem saber a 
contratação inicial, tanto no que tange local quanto a banda a ser entregue, além 
da própria forma de precificação, mantendo o mesmo valor de mega para banda 
variando em até 700%. Sendo assim, solicitamos que o órgão altere a precificação por 
localidade vs. banda a ser entregue, site-a-site. 

 
16) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
A argumentação da licitante não é pertinente. Conforme resposta ao questionamento 
anterior, a Tabela 1 do ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS apresenta as 
unidades que atualmente possuem um circuito MPLS implantado (Coluna Já tem 
MPLS?), o endereço de instalação (Coluna Endereço) e a banda inicial a ser 
contratada em cada uma delas (Coluna Banda Inicial a ser contratada(Mbps) M0), e 
as limitações quanto ao Nível de Serviço NS1 (notas de rodapé). Inicialmente, a 
CONTRATANTE solicitará a implantação da nova rede MPLS nos locais indicados na 
Tabela 1 do ENCARTE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
Esclarece-se que a precificação de cada um dos níveis de serviços, foi estabelecida a 
partir de rigoroso estudo técnico e pesquisa de preços de contratos e editais com 
objeto semelhante. A pesquisa de mercado foi realizada respeitando os parâmetros 
definidos nas Instruções Normativas que tratam do assunto. Os preços foram obtidos 
por meio de pesquisa a partir de fontes diversas, como orçamentos dede Atas de 
Pregões Eletrônicos publicados no Portal de Compras Governamentais 
(www.comprasgovernamentais.com.br) e em sítios eletrônicos de compras 
especializados, além das pesquisas com fornecedores. Pelo resultado da pesquisa de 
preços, a Equipe de Planejamento da Contratação considerou que as fontes de 
pesquisa foram satisfatórias para estimativa de preços da contratação, sendo que os 
valores foram alcançados mediante ampla pesquisa, e que são adequados, 
aceitáveis e dentro da faixa de valores usualmente praticada pelo mercado. 
Dessa forma, não é considerada pertinente, o argumento da licitante quanto a 
variação de preços expressiva para o nível de serviço NS1. 

17. VALORES; 
 

Solicitamos que o órgão revise valores estimados de contratação visto que os 
estipulados no edital estão extremamente aquém do que deveria servir como 
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referência. Sabidamente, ocorreu certame para essa mesma rede e com valores 
também muito baixos, que culminou com a falta de oferta de proposta com valores 
desejados pelo órgão. Novamente esse cenário, de falta de oferta, é latente, visto as 
várias faltas de definições por parte do órgão somada ao baixo valor estimado não 
fornece à futura Contratada qualquer garantia financeira, inviabilizando, novamente, 
a participação dessa empresa.  

 
17) RESPOSTA COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
A argumentação da licitante não é pertinente. 
As causas e motivações para o não êxito do último certame, Pregão 03/2019, foram 
analisadas cuidadosamente pela CONTRATANTE, que concluiu ser necessário alterar 
partes do projeto, de forma a ampliar a concorrência. 
Dessa forma, a Equipe de Planejamento da Contratação efetuou alterações, no Termo 
de Referência e seus Encartes, que não comprometem o objeto a ser contratado, e se 
referem a: 
• Redução dos itens a serem licitados, visto que o serviço de internet foi um dos itens 
que logrou êxito em sua contratação no Pregão 03/2019; 
• Alteração da tabela de serviços a serem contratados, presente no item 1.2 do Termo 
de Referência, não afetando o objeto da contratação; 
• Alteração das velocidades iniciais a serem contratadas; 
• Correção de erros de ortografia e acentuação; 
• Correção de dados e cronologia presentes na documentação; 
• Referência ao grupo de unidades, em que haja necessidade de comprovação de 
inviabilidade técnica na implantação dos circuitos; 
• Atualização do texto no que tange as Sanções Administrativas, em especial a 
Sanção Multa; 
• Remoção da referência a Registro de Preços; 
• Referência a Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019. 
Os valores estimados para a contratação foram obtidos através de pesquisa de 
mercado realizada respeitando os parâmetros definidos nas Instruções Normativas que 
tratam do assunto. Os preços foram obtidos por meio de pesquisa a partir de fontes 
diversas, como orçamentos desde Atas de Pregões Eletrônicos publicados no Portal de 
Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.com.br) e em sítios 
eletrônicos de compras especializados, além das pesquisas com fornecedores. 
A Equipe de Planejamento da Contratação considerou que as fontes de pesquisa 
foram satisfatórias para estimativa de preços da contratação, sendo que os valores 
foram alcançados mediante ampla pesquisa, e que são adequados, aceitáveis e 
dentro da faixa de valores usualmente praticada pelo mercado. 

 

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.  

Brasília/DF, 09 de outubro de 2019. 
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CONCLUSÃO COLIC e CGTI: 

Em atenção às questões apresentadas pela empresa, acusamos o recebimento do 

pedido de impugnação realizada ao Pregão Eletrônico nº 12/2019 – Rede Wan e 

MPLS e, no mérito, damos parcial provimento. Ressaltamos, contudo, que a exclusão 

da exigência da Declaração de Contratos Firmados em nada altera a elaboração das 

propostas. 

Equipe de Pregoeiros do IPHAN-Sede 

Brasília/DF, 11 de outubro de 2019. 


