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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2016 
PROCESSO Nº. 628/2016 
IMPUGNANTE: Oi S.A. 
CNPJ: 76.535.764/0001-43 
 
 
 Trata-se de Impugnação aos termos do edital do pregão presencial n° 10/2016 
interposta, tempestivamente, pela empresa Oi S.A., devidamente qualificada em seu petitório. 
 
 

Em síntese, a licitante impugna: 
 

a) O impedimento à participação de empresas suspensas de licitar com a 
Administração Pública em geral; 

b) A vedação à participação de empresa que tenha servidor ou dirigente do 
órgão licitante dentre seus diretores, sócios ou responsáveis técnicos; 

c) A forma de pagamento prevista em edital; 
d) As garantias à contratada em caso de inadimplência da contratante; 
e) O pagamento em caso de recusa do documento fiscal; 
f) Aspectos técnicos/comerciais do edital, e de assistência técnica. 

 
Requer o acolhimento da impugnação, com alterações ao edital e seus anexos e a 

consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.  
 
Da análise da impugnação 

 
Item 1: Impedimento à participação de empresas suspensas de licitar com a 
Administração Pública em Geral. 

 
Alega a impugnante que o edital n° 10/2016, no item 4.2, “b”, veda a participação na 

licitação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública suspenso. Argumenta que tal vedação deve sofrer limitação dentro do próprio órgão 
licitante, não se estendendo às suspensões que emanam de órgãos distintos. 
 
 Assiste razão à impugnante. 
 
 Com efeito, a Lei 8.666/93 diferencia os conceitos de Administração Pública – que 
engloba todos os órgãos da administração direta e indireta de todos os entes federativos – do 
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conceito de Administração – que se refere a órgão ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente. Logo, o conceito de Administração Pública 
é mais amplo. 
 

No que diz respeito à vedação à participação em licitação, observa-se que a sanção de 
suspensão temporária é determinada dentro da Administração, ou seja, dentro de cada órgão 
individualmente considerado. Entenda-se com isso que cada órgão tem o poder de 
determinar, internamente, a suspensão de empresas, e essa suspensão se aplicará apenas 
dentro do referido órgão, não se estendendo a demais órgãos da Administração Pública. 

 
Desta maneira, se uma empresa for suspensa dentro do âmbito de certo órgão 

administrativo, isso não impede que participe de licitações e contrate com outros órgãos. Este 
é o entendimento pacífico da doutrina pátria e da jurisprudência dos Tribunais de Contas. 
 
 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, por sua vez, se aplica 
à Administração Pública, ou seja, empresa inidônea não pode licitar ou contratar com nenhum 
órgão. Exatamente por se tratar de medida de caráter tão amplo, a Lei 8.666/93 estabelece 
competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal para aplicá-
la. 
 

Desta maneira, julga-se pela necessidade de retificação do edital neste ponto, para 
que conste o termo “Administração” no texto do item 4.2 ,“b”, interpretando-se de modo que 
estarão impedidas de licitar apenas as empresas suspensas no âmbito da Câmara Municipal de 
São José dos Pinhais. 

 
Item 2: Vedação à participação de empresas que tenham servidores ou dirigentes do 
órgão licitante dentre seus diretores, sócios ou responsáveis técnicos.  
 

 Alega a impugnante que a exigência do item 4.2, “e”, é excessiva, haja vista não 
possuir finalidade correlata à execução do objeto e em razão da enorme quantidade de 
acionistas que possuem empresas de capital aberto, o que geraria dificuldades no processo de 
levantamento de informações. 
 

Neste ponto não assiste razão à impugnante. 
 
Com efeito, o conceito de acionista não está englobado nas limitações constantes no 

item 4.2, “e”, do edital. A intenção desta vedação é impedir de participar do certame empresa 
que tenha, em cargo de gerência ou administração, servidor ou dirigente do órgão promotor 
da licitação, com o fim de impedir a violação aos princípios da imparcialidade e da 
impessoalidade.  
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A cláusula não impede que acionista da empresa seja servidor do órgão, desde que o 
acionista não detenha poderes de gerência ou administração dentro da pessoa privada.  

 
Por estas razões, indefere-se o pedido constante do item 2. 

 
 Item 3: Pagamento via nota fiscal com código de barras. 
 

A requerente impugna o item 22.3 do edital, que estabelece que o pagamento será 
realizado em favor da contratada através de boleto de cobrança ou depósito bancário, em 
qualquer banco. Alega que tal sistema de pagamento é dissonante com o procedimento de 
pagamento adotado no âmbito dos serviços de telecomunicações, que utilizam a nota fiscal 
com código de barras. 
 
 Não assiste razão à impugnante. O formato nota fiscal/fatura com código de barras 
está englobado no conceito de boleto de cobrança, de modo que a cláusula 22.3 do edital, da 
maneira como se encontra, não impede a realização do pagamento da forma pretendida pela 
impugnante. 

 
Desta forma, não é necessária qualquer alteração ao edital neste ponto. 
 
Item 4: Garantias à contratada em caso de inadimplência da contratante. 
 
A requerente impugna o item 22.5 do edital, que dispõe que, havendo atraso no 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura por parte da contratante, desde que a contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, 
entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação “pro rata tempores” 
do IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente e, ainda, acrescido de 
multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais cominações legais, 
independentemente de notificação. 
 
 Em seu pedido, a impugnante dá a entender que não houve previsão de pagamento de 
juros, multa e correção monetária no edital em caso de atraso por parte da contratante, o que 
se demonstra falso, à luz do teor da cláusula listada acima. 
 
  Ademais, pede que a cláusula seja modificada para que os juros de mora sejam na 
ordem de 1% ao mês e a correção monetária com base no IGP-DI, sob o argumento de que 
esses são os parâmetros usuais do mercado. Não obstante, não há qualquer comprovação no 
requerimento acerca destas supostas práticas usuais de mercado, razão pela qual a Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais não alterará as especificações padrão que utiliza nas suas 
licitações. 
 

Desta maneira, improcedente o pedido da impugnante neste ponto. 
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 Item 5: Pagamento em caso de recusa do documento fiscal. 
 

É impugnado o item 22.7 do edital, que estabelece que caso se constate irregularidade 
na nota fiscal/fatura apresentada, a Câmara Municipal, a seu exclusivo critério, poderá 
devolvê-la à proponente, para as devidas correções. Na hipótese de devolução, a fatura será 
considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.  

 
A requerente diz que tal previsão não é razoável, argumentando que a correção da 

fatura não deve impedir o pagamento do valor incontroverso. Não obstante, observa-se que as 
irregularidades em faturas não dizem respeito apenas a valores, podendo relacionar-se com 
qualquer das informações que nela obrigatoriamente devem constar.  

 
Ademais, a Administração é proibida de aceitar qualquer tipo de documento financeiro 

fora das formalidades legalmente exigidas, uma vez que lida com verbas públicas. O 
pagamento de qualquer valor, mesmo que incontroverso, sem a anterior apresentação de 
documentação em perfeitas condições formais e materiais, violaria o princípio da legalidade 
administrativa. 

 
Assim sendo, não procede a alegação da impugnante . 
 
Item 6: Aspectos técnicos/comerciais do edital. 

 
6.1 Referente à entrega e instalação do serviço: 
A requerente impugna os itens 20.1.1 e 20.2 do edital, que tratam de 

parâmetros de instalação, nos seguintes termos: 
 
20.1.1. Considera-se como instalação a utilização de toda tecnologia 
(equipamentos: Central PABX, modem, adaptadores, cabos, serviços etc.) 
necessária à prestação dos serviços licitados, sendo que caberá à contratante a 
simples conexão aos seus equipamentos e redes internas, não necessitando 
para tal nenhum hardware, software ou serviço adicional.  
20.2. A instalação da infraestrutura necessária para a implantação do sistema 
de telefonia deverá ser iniciado imediatamente após a assinatura do contrato. 

  Não se vislumbra a necessidade de alteração em qualquer das cláusulas, uma 
vez fazer parte do objeto deste certame, além da prestação do serviço de telefonia, o 
fornecimento e instalação de equipamento, de maneira que o serviço esteja pronto para uso 
pela contratante dentro do prazo estabelecido em edital. Todas as medidas essenciais à 
prestação do serviço deverão ser adotadas pela licitante vencedora, sem a necessidade de 
demais procedimentos internos. 
 
  6.2 Referente às sanções administrativas: 
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   A impugnante solicita a alteração da cláusula 24.2 do edital, que trata das 
sanções administrativas, com o fim de alterar o percentual de multa aplicável, de 10% para 5%. 
Argumenta ser o percentual de 10% um valor acima da média, e que o de 5% é o padrão do 
mercado. 
 
  Novamente a impugnante se utiliza de expressões como “padrão de mercado” 
para construir seus argumentos sem, entretanto, fazer qualquer comprovação a respeito do 
que se alega. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais adota, em todas as suas licitações, 
estes percentuais para a aplicação de sanções e não alterará a cláusula com base em mera 
alegação, sem qualquer comprovação, da requerente. 
 
  6.3 Referente à especificação técnica do PABX. 
  A requerente impugna especificação constante no item 5.1 do Anexo I do 
edital, acerca dos recursos da central PABX digital. Alega que o entroncamento SIP requerido 
não se relaciona com os troncos digitais de voz no padrão E1 30 canais, e que possui alto custo. 
 
  Neste ponto tem razão a impugnante. 
 
  Com efeito, em consulta à equipe técnica interna desta Casa, constatou-se a 
desnecessidade do entroncamento SIP, razão pela qual o edital será alterado para extirpar esta 
previsão. 
 
  Da assistência técnica. 
 
  Por fim, a requerente impugna a previsão do item 6.1, “m”, do Anexo I do 
edital, que diz que a contratada deverá atender a solicitação de serviços de mudança de 
endereço de usuários em 7 (sete) dias úteis, contados a partir de sua solicitação, dentro de sua 
área de atuação. 
 
  Alega que o prazo concedido é muito exíguo, e a ela assiste razão. 
 
  A Câmara Municipal efetuará a revisão desta cláusula. 
 
 
 DECISÃO  
 
 Neste sentido, à luz de todo o exposto acima, julga-se parcialmente procedente a 
impugnação apresentada, com o fim de alterar as cláusulas 4.2, “b”, do edital, e as cláusulas 
5.1 e 6.1, “m”, do anexo I. Desta maneira, novo edital deverá ser publicado, ficando 
prorrogado o prazo de abertura da sessão pública para a data de 26/01/2017. 
  

São José dos Pinhais/PR, 13 de janeiro de 2017 
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Walkiria Mansano Borçato 
Divisão de Compras e Materiais 
 


