SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Processo Licitatório n.º 75.342/2014
Pregão Eletrônico n.º 003/2014
Decisão Pregoeiro n.º 002/2014
Trata-se de tempestiva impugnação (fls. 282-286) interposta pela empresa
OI S.A. contra termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2014 - Processo Licitatório n.º
75.342/2014, deste CREA-SC.
Alega a impugnante, em suma, que a multa de 30% (trinta por cento)
sobre o valor global do Contrato, definida no item 16 do Edital, mostra-se desarrazoada e
desproporcional, além de ilegal (Decreto n.º 22.626/33), bem como que a exigência (itens
7.1.3.1 – “b” e 7.2.7 do Anexo I) de que a contratada realize toda a infraestrutura para o
serviço do link de internet mostra-se excessiva, podendo onerar a operadora.
Requer, ao final, que seja julgada procedente a presente impugnação para
alterar o Edital, observando para as multas o limite de 10% (dez por cento), sendo que em
caso de inadimplemento parcial incida sobre o valor da parcela ou serviço em atraso, e
para que seja excluída ou adequada a exigência de realização da infraestrutura do link.

É o breve relatório. Decidimos.

1)

DAS MULTAS
Em primeiro lugar é de se salientar que o CREA-SC é uma Autarquia

Federal, e não uma Prefeitura, conforme citou a Licitante impugnante.
Pois bem. Empresas fornecedoras de serviços para a Administração
Pública surpreendem-se com a aplicação de penalidades moratórias e compensatórias de
grande monta, que de acordo com a extensão e percentual dispostos no Contrato podem
gerar certa insegurança e risco financeiro para o prestador de serviço em relação à
execução do Contrato. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular tem
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o condão de reprimir condutas lesivas à Administração e desestimular a inexecução
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contratual, bem assim, tem caráter compensatório em razão de possíveis perdas e danos
diretos.
As multas, porém, não devem ser aplicadas de modo aleatório e
desproporcional, tendo como fim específico resguardar o patrimônio público. A
Administração Pública se beneficia das cláusulas exorbitantes em nome da concretização
do interesse público consubstanciado na ideal prestação dos serviços por ela contratados.
Porém, mesmo que o administrador esteja em condição de superioridade frente ao
particular, o interesse econômico-financeiro deste na formalização do Contrato, qual seja, a
obtenção da justa remuneração (lucro), não pode ser afetada. No dizer de Celso Antônio
Bandeira de Melo:
"...a tipologia do chamado contrato administrativo reclama de ambas as partes um
comportamento ajustado a certas pautas. Delas procede que, pela via designada contratual, o Poder
Público pode se orientar unicamente para satisfação do interesse público que ditou a formação do
ajuste. É por isso que lhe assistem os poderes adequados para alcançá-lo, o particular contratante
procura a satisfação de uma pretensão econômica, cabendo-lhe, para fazer jus a ela, cumprir com
rigor e inteira lealdade as obrigações assumidas. Dês que atenda como deve, INCUMBE AO
PODER PÚBLICO RESPEITAR ÀS COMPLETAS A EQUAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA AVENÇADA, A SER ATENDIDA COM SIGNIFICADO REAL E NÃO
APENAS NOMINAL. Descabe à Administração menosprezar este direito. Não lhe assiste, por
intuitos meramente patrimoniais, subtrair densidade ou o verdadeiro alcance do equilíbrio
econômico-financeiro". (Curso de Direito Administrativo, 21ª edição, pág 620).” (grifo nosso)
A Lei 8.666/93 (art. 58, incisos III e IV) possibilita a ampla fiscalização dos
contratos administrativos e confirma a prerrogativa dos órgãos públicos de aplicar sanções
sempre que observadas inexecuções contratuais. Contudo, quando se trata de multas
pecuniárias, NÃO HÁ PREVISÃO DE ÍNDICES ESPECÍFICOS E LIMITAÇÃO DAS
PENALIDADES, o que enseja a imposição unilateral de tais cláusulas contratuais pela
Administração Pública, muitas vezes em dissonância com os direitos patrimoniais do
particular na celebração da avença. O próprio art. 7º, da Lei n.º 10.520/02, deixa a cargo da
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discricionariedade da Administração a estipulação dos percentuais sancionatórios e sua
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incidência, e a estipulação do percentual definido no Edital está balizada pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
O art. 412 do Código Civil reza que o valor da cominação imposta na
cláusula penal não pode exceder o da obrigação legal. As penalidades admitidas em
contratos podem ser do tipo moratória ou compensatória, onde a primeira é devida em
caso de inadimplemento contratual por mora (atraso) no cumprimento das obrigações e a
segunda relativa ao inadimplemento capaz de gerar rescisão parcial ou total do contrato
celebrado. É importante aludir que o arcabouço jurídico entende cláusula penal como
sendo a penalidade compensatória que decorre do inadimplemento insuportável passível
de rescisão contratual (parcial ou total), quando o seu limitador será a obrigação
contratual.
No presente caso, a fundamentação da impugnante relativamente às
penalidades moratórias superiores a 10% não encontram respaldo na Lei de Licitações,
nem na Lei de Usura (Decreto n.º 22.626, de 07/04/1933), cuja principal preocupação é não
gerar ônus excessivo e consequente desequilíbrio do contrato para o prestador do serviço
em simples mora (atraso).
Nos itens questionados observa-se exatamente o caráter compensatório
das sanções, ou seja, todas as hipóteses previstas referem-se à possibilidade de rescisão
unilateral do Contrato pela Administração. Nesse ponto, vale ressaltar que o limite das
multas seria o próprio valor do Contrato (100%). Contratos Administrativos como espécies
de contratos de adesão mostram ao aderente todas as condições que devem ser cumpridas
não

cabendo

alegar,

desproporcionalidade

já

principalmente
que

se

trata,

nos

itens

genericamente,

questionados,
de

pontos

qualquer
de

fraude,

inadimplemento ou inexecução parcial ou total.
Ademais, a definição e estipulação de um montante pecuniário a esse
título, como já salientado, tem por finalidade evitar um potencial insucesso da contratação
da Licitante vencedora, não podendo ser excessivo ou desarrazoado com relação ao objeto
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da mesma.
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E sob essa ótica, é que os valores das multas anotados encontram-se em
consonância com os princípios da proporcionalidade, finalidade e da razoabilidade. É que
no presente certame, visa-se à obtenção de uma solução de telefonia fixa e internet baseada
na contratação de empresa prestadora do serviço, serviço esse indispensável e
imprescindível às consecuções dos objetivos e interesses perseguidos pela Autarquia
licitante. Para a mesma, vislumbra-se em tal serviço a característica da essencialidade. A
falta de prestação do serviço almejado, ou simplesmente a sua interrupção, seriam causas
suficientes de um prejuízo incalculável a ser suportado pelo órgão público, passível até
mesmo de inadimplemento ao interesse público primário concernente.
Além disso, transformando-se em número o percentual erigido, tendo
como base o potencial valor do Contrato a ser celebrado, observa-se que o resultado em
nada se mostra desproporcional ou aviltante, em especial se considerado o porte
financeiro das possíveis Licitantes, empresas de grande monta e renome internacional,
inclusive. Muito pelo contrário, é o mínimo necessário para que se traga alguma garantia à
Administração Pública de ver o Contrato cumprido e adimplido integralmente, tal qual
acordado.

2)

DA INFRAESTRUTURA
Em primeiro lugar é de se salientar, novamente, que o CREA-SC é uma

Autarquia Federal, e não a Procuradoria Geral do Distrito Federal, conforme citou a
Licitante impugnante.
Ademais, não há cabimento nessa irresignação por parte da impugnante,
uma vez que a mesma se volta contra o próprio objeto licitado. O objeto licitatório guarda
consonância com a necessidade da Administração, balizada em sua discricionariedade e
atinente ao interesse público.
A realização da infraestrutura é serviço acessório indispensável à
prestação do serviço principal e, portanto, deve ser prestado, também, pela empresa a ser
contratada. Quanto mais porque a empresa a ser contratada é especializada nesse tipo de
serviço e possui a expertise necessária para realizar a correta estrutura para o correto
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desempenho do serviço contratado. Essas exigências em conjunto visam, da mesma forma,
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garantir ao CREA-SC a compatibilização de toda a estrutura, de modo a evitar o déficit na
prestação do serviço e a consequente renúncia às responsabilidades, se fosse o caso de se
contratar o serviço acessório e o serviço principal com diferentes fornecedores.
Logo, uma vez exigido pelo Edital de Licitação, e não sendo uma exigência
ilegal, como de fato não é, as Licitantes interessadas e participantes tornam-se, sim,
responsáveis pela sua execução.
E essa situação não difere e/ou impõe situação extraordinária inexistente
no mercado envolvido, uma vez que as empresas prestadoras de tais serviços comumente
os comercializam e os prestam ao público em geral. Tanto isso é verdade, que todas as
empresas consultadas quando da pesquisa prévia de mercado, inclusive a impugnante,
cotaram, ainda que de forma gratuita, o fornecimento e instalação de todos os
equipamentos e acessórios (infraestrutura) necessários para a adequada e perfeita
prestação do serviço do link de internet.
Mas, ainda assim, diferentemente do alegado pela impugnante, a
exigência da realização de tais serviços não é honorífica e/ou gratuita, tanto é que a
pesquisa de mercado realizada, que baliza os preços máximos/estimados admitidos
(Anexo I – E), bem como a proposta respectiva, prevê em seu item 53 uma rubrica
específica para o seu pagamento. Logo, não há que se falar em ônus à contratada, em
especial porque a própria impugnante quando consultada durante a pesquisa de mercado
realizada cotou e orçou o preço desse serviço.
E, justamente para fins de mensuração dos quantitativos, qualitativos e
valores necessários à realização de tal serviço, a fim de se evitar o alegado caso
fortuito/força maior indagado pela impugnante, é que foi recomendada pelo Edital (item
1.5) a vistoria prévia na Sede do CREA-SC, tendo em vista tratar-se de serviços que
envolvem a instalação, a cargo da futura Contratada, de infraestrutura com muitas
variáveis envolvidas, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais
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prejuízos em virtude de sua omissão na referida verificação.
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Logo, em sendo omissa, não pode a impugnante alegar, por fim, que não
existe a possibilidade da Contratada fazer um levantamento prévio das necessidades e
mensurar esses custos no valor total do projeto.
Dessa forma, não há alterações a serem realizadas no Edital ora
impugnado.

Sendo assim, esperando ter prestados os esclarecimentos cabíveis,
julgamos improcedente a impugnação interposta pela empresa OI S.A. para o fim de
manter inalterados os termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2014 - Processo
Licitatório n.º 75.342/2014, deste CREA-SC.

Florianópolis/SC, 26 de agosto de 2014.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro do CREA-SC

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Gerente do Departamento de Administração do CREA-SC

DANIEL GLAVAM TAVARES
Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-SC

RAFAEL DELA ROCA LEAL
Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação do CREA-SC

Advogado JEAN MAICON GABIATTI

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Itacorubi - Fone: (48) 3331-2000 – Fax: (48) 3331-2009 – Caixa Postal 125 – CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br

-

crea-sc@crea-sc.org.br

Florianópolis - SC

Procurador do CREA-SC

