SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Processo Licitatório n.º 19.003/2015
Pregão Eletrônico n.º 003/2015
Decisão Pregoeiro n.º 001/2015
Tratam-se de tempestivas impugnações (fls. 151-184) interpostas pelas
empresas XXXX e XXXX contra termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2015 Processo Licitatório n.º 19.003/2015, deste CREA-SC.
O relatório, tanto das alegações, quanto dos requerimentos, será melhor
esmiuçado em cada ponto do mérito desta decisão, conforme segue abaixo.

É o breve relatório. Decidimos.

1)

IMPUGNAÇÃO XXXX - 1.VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM

REGIME DE CONSÓRCIO C/C 1.1 SOBRE A PERMISSÃO DE SUBCONTRATAÇÃO
DO VC2 E VC3 C/C 1.2 DA ALTERNATIVIDADE DE DIVISÃO DO OBJETO EM
ITENS E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO SER PELO MENOR PREÇO POR ITEM
Alega a impugnante que o impedimento à participação de empresas
reunidas em consórcio exposto no Edital fulmina diretamente a competitividade do
certame, quanto mais no caso de consórcios de empresas que sejam coligadas,
controladoras e controladas, uma vez que a peculiaridade do mercado envolvido com o
objeto licitado exige a formação de consórcios para a sua consecução.
Aduz, ainda, que o instrumento convocatório, ao vedar a participação de
consórcios, permite erroneamente a subcontratação dos serviços licitados, em especial no
que diz respeito à prestação do STFC em suas modalidades longa distância (VC2 e VC3),
pois se trata de subcontratação de atividade fim e de um serviço regulado, podendo,
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inclusive, configurar prestação clandestina dos serviços de Telecom.
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Por fim, acrescenta que, caso não seja permitida a participação do
consórcio, a outra solução técnica que salvaguardaria a ampla competitividade seria a
divisão do objeto e da disputa em itens, com base no tipo de serviço a ser contratado.
Requer, portanto, a exclusão do item que veda a participação de
consórcios, para que seja permitida essa prática, com a exclusão da permissão da
subcontratação, ou, alternativamente, a divisão do objeto em itens, a fim de se garantir a
ampliação da disputa.
Neste ponto não merecem prosperar as alegações da impugnante, visto
que decorrem de uma interpretação equivocada do texto editalício, meramente literal,
sendo que a interpretação a ser aplicada deve ser a sistemática, a qual, inclusive, resulta no
atendimento às pretensões da impugnante.
Todas as questões de impugnação ponderadas poderiam ser consideradas
se não fosse a maneira como o Edital previu e permitiu a subcontratação dos serviços de
roaming (ligações VC1, VC2 e VC3).
Pois as regras editalícias, nesse contexto, foram desenvolvidas de forma a
ampliar a disputa ao máximo, sem restringir a participação de nenhuma empresa,
independente do porte, e, da mesma maneira, atender às disposições legais aplicáveis ao
caso.
Em primeiro lugar, no que concerne à participação em certames
licitatórios de empresas em consórcio, como bem destacou a própria impugnante, o
legislador, no art. 33, da Lei n.º 8.666/93, estabeleceu regras a serem observadas pela
Administração quando esta decidir pela possibilidade de tal procedimento.
Todavia, conforme já assente na doutrina e jurisprudência pátrias, cumpre
ressaltar que tal admissibilidade circunscreve-se ao âmbito do poder discricionário da
Administração Pública, não configurando uma obrigação legalmente estabelecida.
Além disso, a permissão, pela Administração, de participação de empresas
em consórcios não representa, por si só, a garantia de ampliação da competitividade, mas
ao contrário, pode acarretar, em muitos casos, efeitos danosos à concorrência, na medida
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em que as empresas associadas deixariam de competir entre si, o que nos parece ser a
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situação ora tratada já que, como a própria impugnante afirma, “É cediço que no âmbito
da oferta de serviços de telecomunicações verifica-se a escassez de competitividade,
predominando no mercado poucas empresas”.
Nesse sentido, merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira
Junior, o qual, fazendo menção ao entendimento do Tribunal de Contas de União – TCU
sobre a matéria, assim se manifesta:
“(...) Averbe-se a orientação do Tribunal de Contas da União: “Representação.
Licitação. Parcelamento do Objeto. Ausência de viabilidade técnica e econômica.
Participação de consórcio. No parcelamento do objeto da licitação é imprescindível
que se estabeleça a viabilidade técnica e econômica de divisibilidade do objeto. A
aceitação de consórcios na licitação situa-se no âmbito do poder discricionário da
Administração contratante... A jurisprudência desta Corte de Contas tem
assentado que o art. 33 da Lei nº 8.666/93 deixa à discricionariedade do gestor a
decisão de admitir ou não a participação de empresas organizadas em consórcio no
certame, devendo o desígnio ser verificado caso a caso. Quando o objeto a ser
licitado envolve questões de alta complexidade, via de regra, a Administração, com
o intuito de aumentar o número de participantes, admite a formação de consórcio.
No entanto, essa hipótese não ocorre no contexto ora em análise, pois os serviços
licitados não envolvem questões de alta complexidade técnica, mas apenas serão
mais bem prestados se não parcelados. Ademais, a participação de consócios em
torneios licitatórios não garante aumento de competitividade, consoante arestos do
relatório e voto que impulsionaram o Acórdão nº 2.813/2004-1ª Câmara, que
reproduzo: “O art. 33 da Lei de Licitações expressamente atribui à Administração
a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, no âmbito
da discricionariedade da Administração. Isto porque a formação de consórcios
tanto pode se prestar para fomentar a concorrência (consórcio de empresas
menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto cerceá-la
(associação de empresas que, em caso contrário, concorreriam entre si) (...) vemos
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que é praticamente comum a não-aceitação de consórcios (...)” (Comentários à
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Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública”. 7ª edição.
Ed. Renovar. 2007. Páginas 442 a 443.)
Na mesma direção do posicionamento acima, podem-se citar os Acórdãos
TCU n.º 2295/2005 e 280/2010, ambos do Plenário.
Além disso, o texto do Edital referente à subcontratação, transcrito
parcialmente pela impugnante, expressamente autoriza para os serviços de roaming
(ligações VC1, VC2 e VC3) a prestação unilateral exclusiva ou conjunta de tais serviços,
sendo, neste último caso, admitida por meio de convênio, parceria e/ou consórcio com
outras operadoras, desde que devidamente regulamentado pela ANATEL.
Neste caso, a fórmula elencada no Edital é a que dá maior amplitude à
competitividade, uma vez que não restringe somente às grandes empresas e/ou
conglomerados a disputa, além de não vedar a participação destes. Se fosse vedada a
subcontratação e admitido o consórcio, como requer a impugnante, aí sim estaríamos
conduzindo a disputa a poucas ou até mesmo a uma única licitante.
A própria impugnante não está impedida de participar da licitação e pode
se utilizar do expediente da subcontratação disposto no Edital para ter o seu intento
atingido. Neste ponto, necessário frisar que a impugnante não pretende, nesse quesito,
combater a restrição à sua participação, o que seria, sim, objeto de uma impugnação, pois
de fato não está impedida de participar. E a diminuição do universo de potenciais
licitantes e/ou tornar mais vantajosa a disputa às peculiaridades empresariais de cada
licitante não se prestam a fundamentar um pedido de impugnação.
O VC2 e o VC3 dentro do objeto da contratação possuem características de
serviço meio, e não fim, pois se referem a parcelas de menor relevância da contratação e,
assim, para o presente caso, é admitida a subcontratação dessa parcialidade.
Além disso, a subcontratação, seja por meio do convênio, parceria ou
consórcio, exigiu a prévia regulamentação da ANATEL, inclusive solicitando os acordos
de roaming, o que, portanto, elide a alegação de clandestinidade da prestação do serviço.
Por fim, as regras editalícias acompanham as práticas do mercado de
telefonia móvel, pois as contratações desses serviços se dão apenas com uma operadora de
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telefonia móvel e a utilização dos serviços de roaming VC2 e VC3 decorrem, na maioria dos
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casos, da subcontratação – acordos de roaming -, por meio de convênio, parceria ou
consórcio, de outras operadoras pela originalmente contratada.

2)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 2. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA

COMO REQUISITO DE

HABILITAÇÃO APLICÁVEL

ÀS

CONTRATAÇÕES

EMPREENDIDAS PELO PODER PÚBLICO
Nesse quesito a impugnante nada mais quer senão que a comprovação da
regularidade trabalhista possa ser efetuada também mediante a apresentação de certidão
positiva com efeitos de negativa.
A licitante poderia ter se utilizado de um simples pedido de
esclarecimento para sanar essa sua dúvida, pois a resposta não afeta a elaboração das
propostas. O Edital de Licitação não precisa reprisar a letra da lei e muito menos tem o
condão de alterá-la. Conforme expressamente previsto em lei, nos casos em que a certidão
positiva tiver os mesmos efeitos da negativa, esse será o entendimento aplicado.

3)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 3. VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

EXIGIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICOFINANCEIRA
Aduz e requer a impugnante, nesse ponto, que o princípio da
razoabilidade impõe a modificação do item que exige a comprovação do patrimônio
líquido em 10% (dez por cento) - limite estabelecido em lei - do valor estimado para a
contratação, para um percentual menor.
Não merece guarida tal alegação. Como bem informado pela licitante, o
percentual estabelecido no Edital está dentro do limite definido em lei e, portanto, não é
superior a este, o que somente assim configuraria uma ilegalidade.
A discricionariedade administrativa (conforme já exposto no item que
trata do consórcio) permite essa estipulação, a qual adotou o percentual condizente com o
vulto e importância estratégica do objeto da contratação, bem como com o poder
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econômico das potenciais licitantes.
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Além disso, essa exigência editalícia, que ainda é alternativa à
comprovação da boa situação financeira da licitante (item 11.2, g.1), segue as exigências
expressamente capituladas na alínea “c”, do inciso XXIV, do artigo 19, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008.

4)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 4. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EXCESSIVA
Alega a impugnante que as exigências de habilitação estipuladas nas

alíneas a.3 e a.4 do item 11.3 do Edital (Cadastro CNJ e CEIS/CGU) são excessivas, pois
vão além do rol previsto nos artigos 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93. Requer a exclusão de tais
itens.
As referidas exigências de habilitação devem ser mantidas, pois seguem
recomendação expressa do Tribunal de Contas da União – TCU, o qual, em seu Acórdão nº
1.793/2011 – Plenário – referenciado no Edital – determinou:
“(...)

9.5.1.5. a verificarem, durante a fase de habilitação das empresas, em atenção

ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, além da habitual
pesquisa já realizada no módulo Sicaf do sistema Siasg, a existência de registros
impeditivos da contratação:
9.5.1.5.1. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);
9.5.1.5.2. por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;(...)”.

5)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 5. DA AMPLIAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º

DA LEI N.º 10.520/2002
Nesse ponto as colocações efetuadas pela impugnante são cabíveis, apesar
de tratarem de um caso em abstrato, e serão respeitadas no caso concreto uma vez que,
conforme já exposto, o Edital de Licitação não tem o condão de alterar a letra da lei. A
licitante poderia ter se utilizado de um simples pedido de esclarecimento para sanar essa
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sua dúvida, pois a resposta não afeta a elaboração das propostas.
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Portanto, o entendimento a ser aplicado na prática é o de que a sanção
aplicada com base no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 produz efeito no âmbito da União,
por ser o CREA-SC uma autarquia federal.

6)

IMPUGNAÇÃO XXXX E XXXX – 6. GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO

DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE C/C 4 – DO ATRASO DO PAGAMENTO
Alegam as impugnantes a necessidade de se alterar a multa nos casos de
atraso de pagamento, a qual é estabelecida pelo Edital em 6% a.a. (seis por cento ao ano),
devendo ser, por força da Portaria n.º 1961/96, do Ministério das Comunicações, multa de
2% (dois por cento) sobre o valor do débito e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês, com correção monetária pelo IGP-DI/FGV.
A multa definida pelo Edital deve permanecer, pois cumpre com a
determinação insculpida no §4º, do artigo 36, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02,
de 30 de abril de 2008, o qual estabelece que na inexistência de outra regra contratual,
quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano.

7)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 1 – DO PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DO

CONTRATO
Afirma a impugnante que o prazo definido no Edital para assinatura do
contrato é bastante diminuto, quanto mais pela obrigação de comparecimento à sede do
órgão contratante para a referida assinatura, sendo razoável um prazo de pelo menos 15
(quinze) dias.
Tais alegações não merecem prosperar, pois decorrem de interpretação
equivocada do Edital, o qual é cristalino ao dispor no seu item 14.6, “b”, que o prazo de 05
(cinco) dias úteis para assinatura do contrato começará a fluir somente a partir da data do
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Aviso de Recebimento (A.R.) da documentação encaminhada via Correios para as
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empresas de outras cidades que não as da Grande Florianópolis. Logo, o prazo editalício
mostra-se suficiente para tanto, pois o contrato será recebido pela futura contratada em
seu endereço, sem a necessidade de comparecimento ao órgão contratante.
Além disso, conforme item 14.2.1 do Edital, o prazo estipulado poderá ser
prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela proponente adjudicatária
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e de força maior,
expressamente aceito pelo CREA-SC.

8)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 2 - DO PRAZO PARA INICIAR A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO
Alega a impugnante que o prazo de 15 (quinze) dias para habilitação e a
portabilidade das linhas foge da normalidade e do usual do mercado de telecomunicações,
sendo razoável um prazo de pelo menos 30 (trinta) dias, quanto mais pela possibilidade da
Operadora Doadora e/ou da Entidade Administradora atrasarem o procedimento com a
morosidade nos atos que são de sua responsabilidade.
O prazo definido pelo Edital deve ser mantido, uma vez que restou
definido através do resultado da pesquisa de mercado realizada e, em especial, por não
envolver qualquer aspecto de estruturação e/ou modificação físicas, ficando adstrito única
e exclusivamente ao sistema de tecnologia.
Além disso, todo e qualquer atraso nesse processo que não for de
responsabilidade da contratada não poderá ser imputado à mesma, tomando-se as ações
necessárias perante cada caso concreto que porventura venha a ocorrer.

9)

IMPUGNAÇÃO XXXX – 3 – DOS VALORES ABAIXO DA MÉDIA DO

MERCADO
Expressa a impugnante que os preços máximos admitidos pelo Edital para
os itens 12, 13, 17 e 18 desta Licitação estão abaixo dos valores atuais praticados no
mercado, além do que, por se tratarem de aparelhos cedidos em comodato, cada aparelho
gera um custo às empresas que deverá ser amortizado com as receitas do contrato. Requer
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a revisão de tais valores.
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A pretensão da impugnante neste item não merece prosperar, uma vez
que os valores máximos definidos no Edital decorreram do resultado da pesquisa de
mercado realizada e, portanto, representam, sim, os valores atualmente praticados.
A pesquisa de mercado realizada considerou os preços praticados
atualmente nos contratos do CREA-SC, bem como os orçamentos colhidos com outras 03
(três) empresas prestadoras dos serviços. Para tanto, foram seguidos todos os ditames
estabelecidos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 05, de 27 de junho de 2014.
Importante frisar que, inclusive, a licitante ora impugnante é a atual
prestadora do serviço perante o CREA-SC e que os valores limites reclamados por esta
estão muito próximos ou até se igualam aos atualmente praticados no contrato.
Por fim, equivoca-se a impugnante ao também fundamentar o preço
considerado baixo na necessidade de amortizar os custos dos aparelhos cedidos em
comodato, uma vez que a presente licitação objetiva apenas a contratação dos serviços,
não exigindo a oferta de aparelhos ou outros equipamentos.

10) IMPUGNAÇÃO XXXX – 5 – DOS REAJUSTES
Aduz a impugnante a necessidade de retificação do índice de reajuste
constante do Edital, afirmando que para a prestação do SMP o índice é aquele
determinado no Plano de Serviço Alternativo ou Plano Básico, devidamente homologado,
e que quanto ao reajustamento do STFC e suas modalidade VC2 e VC3, o índice adotado
pela ANATEL é o IST – Índice de Serviços de Telecomunicações.
Neste ponto não há o que se julgar perante uma impugnação, uma vez que
a licitante impugnante novamente se equivoca em sua interpretação do Edital, o qual,
inclusive, se mostra condizente com o requerido pela impugnante.
O Edital define que o reajuste para o SMP se dará de acordo com o índice
estabelecido ou homologado pela ANATEL no Plano de Serviço Básico ou Alternativo
ofertado pela licitante no momento da licitação, devendo a licitante, inclusive, de acordo
com o item 10.1.3.1, “f”, do Edital, indicar na sua proposta qual o Plano de Serviço Básico
ou Alternativo ofertado, seu Número e área de Abrangência, bem como o seu Índice de
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Reajuste.
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No caso do STFC e suas modalidades VC2 e VC3, o Edital, em seu item
13.1.1 da Minuta Contratual, expressamente estipula que os valores referentes a tarifas
(preços públicos) serão reajustados pelo IST - Índice de Serviços de Telecomunicações, nos
termos da Lei n.º 9.472/91.

11) DA DECISÃO
Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, verifica-se que não há
alterações a serem realizadas no Edital ora impugnado.
Sendo assim, esperando ter prestados os esclarecimentos cabíveis,
julgamos improcedentes as impugnações interpostas pelas empresas XXXX E XXXX, para
o fim de manter inalterados todos os termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2015 Processo Licitatório n.º 19.003/2015, deste CREA-SC.

Florianópolis/SC, 12 de maio de 2015.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro do CREA-SC
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DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Gerente do Departamento de Administração do CREA-SC

