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Ao
ILMO. SR. PREGOEIRO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SENAI/PE E DO SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SESI/PE

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 001/2017

CLARO S.A., sociedade por ações com nova Sede Social localizada à Rua Henri
Dunant, nº 780, Torres A e B, Bairro Santo Amaro, CEP 04.709-110, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, de NIRE/JUCESP de nº
35.300.145.801, doravante denominada simplesmente CLARO, por seu representante infraassinado, vem, respeitosamente, com fundamento no Regulamento do Sistema “S”, e
concomitantemente na Lei nº 8.666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO ao PREGÃO em
referência, em razão de inconformidades constantes daquele instrumento convocatório,
conforme exposto nas anexas razões de impugnação.
I. DA TEMPESTIVIDADE

A sessão de abertura da Concorrência Pública para a contratação do objeto do
presente certame está marcada para o dia 20 de junho de 2017. Sendo protocolada a
impugnação, na presente data, torna-se irrefutável a sua tempestividade.

II. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Por meio do PREGÃO em referência, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SENAI/PE E DO
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO –
SESI/PE divulgou o seu interesse na contratação de empresa especializada para prestação
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de Serviços de Telecomunicações conforme descrição do objeto da licitação:
“1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa prestadora de
Serviços de Telecomunicações, em especial para a prestação de serviço telefônico
local fixo-fixo, fixo-móvel, DDD E DDI, a serem executados de forma contínua,
compreendendo ainda a instalação, assinatura mensal de entroncamentos E1 ou
ISDN, disponibilização de discagem direta a ramal, discagem direta gratuita – DDG,
e na modalidade 0800, no sistema de tarifação reversa, para chamadas local fixo,
local móvel, LDN fixo e LDN móvel conforme especificações descritas no Anexo I,
deste edital.”

Uma vez conhecido dito Edital, nele foram verificadas inconformidades.

Assim, e considerando a natureza das ilegalidades a seguir descritas, é certo que o
SERVIÇO

NACIONAL

DE

APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL

–

DEPARTAMENTO

REGIONAL DE PERNAMBUCO – SENAI/PE E DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SESI/PE, por meio do seu Pregoeiro,
tem o incontestável poder-dever de revisão ou alteração o procedimento licitatório em
questão, em razão das inconformidades neste constatadas, e, por via de consequência,
determinar sua correção, sob pena de sua ulterior anulação, nos termos do artigo 49 da Lei
de Licitação.

As irregularidades ora verificadas serão, pontualmente, examinadas a seguir, sendo
certo que sua natureza insanável impõe a revisão ou alteração imediata do referido Edital,
para sua adequação às diretrizes legais, já que todo licitante tem direito de participar de
licitação elaborada em conformidade com as diretrizes legais, que pugne pela observância
dos princípios consignados no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, princípios estes lhe serve de
sustentáculo, além de representar seu fundamento jurídico.
1 – DA FATURA DETALHADA

Na página 39 do Termo de Referência exige-se o seguinte da futura contratada:
“Fornecer a Fatura Detalhada Mensal para cada linha em papel e em meio eletrônico, sendo
preferencialmente CD, descriminando, ainda, as linhas sob responsabilidade do SENAI-PE e
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do SESI-PE em fatura consolidada e seu respectivo detalhamento”.

Ou seja, exige-se o detalhamento em papel e em mídia eletrônica de todas as
ligações por linha, inclusive ligações de Fixo-Fixo.
Contudo, a CLARO não fornece, por padrão, o detalhamento de fixo-fixo local, mas
apenas das ligações VC1 e das ligações DDD, pois se tornaria muito oneroso apresentar
todas essas demonstrações devido a quantidade de ligações ser grande.

Desta forma, requeremos seja permitido a apresentação das faturas sem o
detalhamento das ligações fixo-fixo locais, sob pena de onerar desnecessariamente a
proposta e consequentemente a Administração Pública.
2 – DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Ademais, ainda na página 39 do Termo de Referência, há exigência de que a futura
Contratada deverá “Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo SENAI-PE e SESIPE em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, por
intermédio do Preposto designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua
solicitação.”

Cabe esclarecer que o prazo para atendimento da presente solicitação é incabível,
tendo em vista que seguimos rigorosamente as SLAs determinadas pela ANATEL - Agência
Nacional de Telecomunicações que regula e normatiza nosso serviço. Assim, os prazos
devem ser aqueles determinados pelos regulamentos da ANATEL.

Nesta esteira, determina a Resolução n° 575/2011 o seguinte:
“Art. 32. Todas as solicitações de serviços ou pedidos de informação recebidos em
qualquer Setor de Relacionamento, Setor de Atendimento e/ou Venda e Centros de
Atendimento da prestadora, e que não possam ser respondidos ou efetivados de
imediato, devem ser respondidos em até 5 (cinco) dias úteis, em 95% (noventa e cinco
por cento) dos casos, no mês.
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§ 1º Em nenhum caso, a resposta deve se dar em mais de 10 (dez) dias úteis.”

Por todo exposto, comprova-se que o SLA exigido neste item não pode ser atendido,
pois, segundo o novo RGQ (Regulamento sobre Gestão da Qualidade do SMP) a ANATEL
prevê indicador de Tempo de Resposta ao Usuário (SMP13) de até 5 (cinco) dias.

Desta feita, pugnamos o presente para que seja retificada, de forma que atenda aos
parâmetros do mercado de telecomunicações.
3 – DAS LIGAÇÕES ILIMITADAS DE FIXO PARA FIXO
“O Item 1 – Serviço telefônico ilimitado (DDD 81 e 87) em chamadas Fixo e Fixo
O serviço telefônico fixo comutado na modalidade ilimitada entre os DDD 81 e 87 compreende
a realização de chamadas para telefones fixos, bem como a recepção de chamadas
diretamente nos ramais (Discagem Direta a Ramal – DDR).”

Na definição da descrição dos quantitativos na planilha de formação de preços,
houve a definição para ligações Ilimitadas de fixo para fixo para qualquer terminal para os
DDD’s 81 e 87.

Desta forma, menciona-se o conceito de franquia, o que foge do padrão para a
prestação desse serviço e direciona para um produto específico de uma operadora.

Desta forma, o fato de uma única operadora ser capaz de atender a esta solicitação
representa a violação do Princípio Constitucional e Licitatório da Isonomia, viciando o
instrumento convocatório e acabando por lesar o erário público, comprometendo, ainda, a
competitividade do certame.

Assim, temos que o Princípio da Isonomia ou Igualdade, elencado no artigo 5º da
Constituição, deve ser observado em qualquer instrumento licitatório, por tratar-se de direito
fundamental que deve ser seguido por todos, obrigando, portanto, a Administração a
dispensar idêntico tratamento aos participantes no certame.
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Ademais, ao tratar do procedimento licitatório, a Constituição determina de forma
expressa, em seu artigo 37, “XXI”, que o procedimento em questão deve assegurar
“igualdade de condições a todos os concorrentes”.

Neste sentido, vale salientar que a igualdade no processo licitatório significa que
todos os interessados em contratar com a Administração devem competir em igualdade de
condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro, estando o
Princípio da Igualdade, portanto, intimamente ligado ao Princípio da Impessoalidade, pois na
medida em que a Administração oferece igual oportunidade a todos, estará oferecendo
também tratamento impessoal.

Observe, ainda, que tais princípios garantem ao administrador e aos administrados
que as regras traçadas para o procedimento licitatório devem ser fielmente seguidas por
todos, sendo certo que, uma vez que a regra fixada não é respeitada ou encontra-se viciada,
o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

Em vista das considerações acima aduzidas, é válida a seguinte citação do Professor
Toshio Mukai que, por sua vez, cita o Professor Hely Lopes Meirelles:
“O inciso I do par. 1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93 veda expressamente a existência de
qualquer cláusula ou condição que comprometa o caráter competitivo do procedimento
licitatório (...). A existência de tais exigências contraria o princípio da igualdade a
que o procedimento licitatório encontra-se vinculado. Nesse sentido é remançosa
e pacífica a jurisprudência do STF.
Hely Lopes Meirelles diz que ‘é nulo o edital omisso ou errôneo em pontos
essenciais, ou que contenha condições discriminatórias ou preferenciais, que
afastem determinados interesses e favoreçam outros’. (...)” (Licitações, As
prerrogativas da Administração e os Direitos das Empresas Concorrentes, Rio de
Janeiro, Forense Universitária, 1994, pp.31 e 33, g.n.).

Por todo o exposto, faz jus a presente impugnação, a fim de que as solicitações ora
questionadas sejam devidamente revistas pela Administração, com o escopo de dar ao
procedimento licitatório, a lisura que lhe deve ser peculiar, por meio da observância dos
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princípios debatidos em tela, permitindo, por fim, a participação de todos os concorrentes de
forma equânime e isonômica.
4 – DAS LIGAÇÕES ENTRE AS UNIDADES DO SESI E DO SENAI

Verificamos que houve a definição de não ser cobrado ligações intra-grupo para os
lotes que possuem previsão de minutagem, como se fosse algo parecido com um tarifa zero
entre as unidades do Senai/PE e Sesi/PE.

Desta forma, considerando a falta de clareza, requeremos seja esclarecido se o
desejado seria este serviço – sendo certo que, caso seja, ele deve ser cotado na planilha de
preços.
5 – DO PREFIXO DAS LINHAS

Verificamos a existência da exigência de manutenção do mesmo bloco de prefixo
para todos os Sites.

Todavia, por haver a previsão de portabilidade e em razão de parte dos números não
terem mais possibilidade de reserva por esgotamento da faixa, fica impossível atender essa
exigência sem que seja aberto um prefixo novo para atender todas as localidades.

Logo, esta previsão deve constar do instrumento convocatório.
6 – DO ENVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM CONJUNTO COM AS FATURAS

Faz jus a presente impugnação tendo em vista que a exigência de envio das faturas
conjuntamente com a documentação torna a logística da operadora bastante equívoca,
sendo necessário um grande aparato humano e administrativo para o atendimento deste
item.

Desta forma, a logística desse processo de anexar à fatura documentação diversa é
bastante dispendiosa para as operadoras.
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Além disso, a solicitação em questão vai de encontro ao momento atual e às práticas
relacionadas a preservação do meio-ambiente, pois exige-se o envio de documentos
impressos, que geram um gasto desnecessário de papel, já que a regularidade que se
deseja averiguar através do envio dos documentos solicitados pode ser verificada pela
internet, através de consulta ao SICAF.

Some-se ao fato de que a consulta pela internet evita o gasto de papel, ao fato de
que ela oferta celeridade ao processo, evitando, por conseguinte, tanto desperdício de
tempo.

Face ao exposto, é medida de razoabilidade que se retifique o presente item de
forma que se atenda aos parâmetros do bom senso, com a permissão do envio das faturas
sem documentação diversa, que pode ser facilmente retirada pela internet, via SICAF.
7 – DA FORMA DE PAGAMENTO DAS MULTAS

O instrumento convocatório prevê o pagamento das multas em dinheiro.

Porém, como se trata de serviço de uso contínuo, faturado mensalmente,
requeremos seja revista esta previsão para que se permita o desconto em faturas futuras, o
que é mais razoável.
8 – DO PRAZO PARA A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS

O instrumento convocatório não estipula um prazo para a instalação dos serviços,
gerando fragilidade e interpretações.

Sendo assim, sugerimos um prazo de 60 dias úteis para tanto.

Pois logisticamente e administrativamente, nem sempre será possível atender a
prazo inferior, uma vez que deverá ser observado o fluxo de trabalho peculiar à esse
mercado, que compreende, entre outras questões, a confecção e emissão do pedido,
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análise, avaliação dos serviços, sendo, portanto, mais legal e razoável a estipulação do
prazo ora requerido.
9 – DO PRAZO DE PAGAMENTO

Cabe salientarmos que o instrumento convocatório diverge do disposto na Resolução
nº 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel que deve ser seguida por
todos os usuários de telefonia móvel no país, mesmo quando órgãos da Administração
Pública.

O art. 76 da referida Resolução determina os prazos e formas de entrega das
faturas, conforme abaixo:
“Art. 76. O documento de cobrança deve ser entregue ao Consumidor com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de vencimento.”

Nesta vertente, fica claro que o instrumento convocatório está em desacordo com as
regras da Anatel, pois as operadoras possuem até 5 (cinco) dias úteis antes do prazo de
pagamento para entregarem as faturas.

Sendo assim, se faz necessária a retificação do edital, para a adequação do prazo
de apresentação das faturas e seu pagamento, conforme os ditames da Agência
Reguladora.
10 – DA AUSÊNCIA DE PREÇO DE REFERÊNCIA NO EDITAL

Verifica-se que o Edital objeto do presente esclarecimento não disponibiliza preço de
referência.

Nesta esteira, há fragrante desrespeito as disposições do art. 40, X, da Lei nº
8.666/93, que determina que haja expressamente preço de referência nos editais:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da
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repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos,
critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência,
ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48.”

Nesta mesma diretriz, o preço de referência é considerado pelo Tribunal de Contas
da União – TCU como inafastável no instrumento licitatório, como se vê na transcrição do
Acórdão do TCU abaixo:
“2. É obrigatória a divulgação do preço de referência em editais de licitação, na
modalidade pregão, quando for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas.

Representação formulada por sociedade empresária apontara possíveis irregularidades
em pregão eletrônico realizado pelo Comando Logístico do Exército (Colog), tendo por
objeto o registro de preços para a aquisição de materiais de intendência (fardamento,
coturno, gorro, espora e cobertor). Em síntese, alegara a representante ter sido
irregularmente desclassificada para o item 3 do certame (coturno), após a fase de
lances, “mesmo tendo ofertado o menor preço, em razão de a sua proposta ter se
mostrado superior ao valor estimado para a contratação”. Ademais, destacara que “teria
solicitado ao pregoeiro a informação quanto ao preço de referência, mas que ela lhe foi
negada sob o argumento de que a publicidade do preço de referência consistiria em
mera faculdade da administração”. O relator, após a realização das oitivas regimentais,
anotou que a controvérsia derivava de “intelecções distintas sobre o alcance do Acórdão
392/2011-TCU-Plenário, que pugnara pela obrigatoriedade da divulgação do preço de
referência em editais de licitação, na modalidade pregão, quando esse preço for utilizado
como critério de aceitabilidade de preços”. A propósito, transcreveu excerto do voto
condutor do aludido julgado, no qual se lê: “É claro que, na hipótese de o preço de
referência ser utilizado como critério de aceitabilidade de preços, a divulgação no edital é
obrigatória. E não poderia ser de outra maneira. É que qualquer regra, critério ou
hipótese de desclassificação de licitante deve estar, por óbvio, explicitada no
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edital, nos termos do art. 40, X, da Lei nº 8.666/1993”. Considerou, assim,
procedente a irresignação da representante, já que “quando erigido a critério de
aceitabilidade, o preço de referência deve ter divulgação prévia e obrigatória, na
forma da lei e como corolário, mesmo, do princípio do julgamento objetivo (v. g.:
Acórdão 392/2011-Plenário), de sorte que haveria de constar, do edital do Pregão
Eletrônico nº 39/2014, o preço referencial adotado pelo Colog, vez que se tratava, no
presente caso, de critério de aceitabilidade de preços”. No caso concreto, aduziu, “o
pregoeiro do Comando Logístico do Exército, ao interpretar o Acórdão 392/2011Plenário, se ateve à condição geral contemplada no aresto do TCU, que faculta a
divulgação do valor orçado e dos preços referenciais no edital do pregão, esquecendo
que essa faculdade subsistiria apenas no caso de o preço referencial não funcionar
como critério de aceitabilidade de preços”. Nesse sentido, prosseguiu, “houve, sim,
prejuízo à licitante até então vencedora do certame e, também, ao interesse público, já
que a fase de negociação das propostas foi conduzida sem a clara e prévia definição do
preço usado como critério de aceitabilidade, a despeito de o pregoeiro até ter dado
oportunidade às licitantes (cujas propostas ficaram acima do preço de referência) para
que, respeitada a ordem classificatória, reduzissem os seus lances até um patamar
inferior ao valor referencial, o qual, todavia, não estava clara e previamente declarado no
certame”. Assim, acolheu o colegiado a proposta da relatoria, para julgar procedente a
Representação, fixando prazo para a adoção de providências necessárias à anulação
dos atos atinentes e consequentes ao item da licitação impugnado, e determinar ao
Comando Logístico do Exército (Colog) que “se abstenha de incorrer nas falhas
apontadas nestes autos, esclarecendo que há necessidade de divulgação do preço de
referência no edital do pregão, quando o aludido preço for adotado como critério de
aceitabilidade de preços, em consonância com a jurisprudência do TCU (e.g.: Acórdão
392/2011-TCU-Plenário)”. Acórdão 10051/2015-Segunda Câmara, TC 008.959/2015-3,
relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 10.11.2015.

3. A publicação do preço de referência por meio do resumo da Intenção de
Registro de Preços no portal Comprasnet não supre a não inclusão no edital, pois
a divulgação do preço referencial no instrumento convocatório garante ao licitante
o direito à impugnação, notadamente quanto às regras de aceitabilidade da
proposta.

Ainda na Representação atinente ao pregão eletrônico conduzido pelo Comando
Logístico do Exército (Colog), para o registro de preços de materiais de intendência, o
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relator – após assentar a obrigatoriedade da divulgação do preço de referência no edital
do pregão, quando adotado como critério de aceitabilidade de preços – afastou a
alegação da administração “no sentido de que a publicidade do preço de referência pelo
sítio do Comprasnet, por meio do resumo da Intenção do Registro de Preços (IRP),
supriria a falta de divulgação no edital, vez que a divulgação do preço referencial no
instrumento convocatório garante ao licitante o pleno direito à impugnação do edital,
notadamente quanto às regras de aceitabilidade da proposta”. Assim, acolhendo a
proposta do relator, a Segunda Câmara julgou procedente a Representação, fixando
prazo para a adoção de providências necessárias à anulação dos atos atinentes e
consequentes ao item da licitação impugnado e determinando ao Comando Logístico do
Exército (Colog) que “se abstenha de incorrer nas falhas apontadas nestes autos,
esclarecendo que há necessidade de divulgação do preço de referência no edital do
pregão, quando o aludido preço for adotado como critério de aceitabilidade de preços,
em consonância com a jurisprudência do TCU (e.g.: Acórdão 392/2011-TCU-Plenário)”.
Acórdão 10051/2015-Segunda Câmara, TC 008.959/2015-3, relator MinistroSubstituto André Luís de Carvalho, 10.11.2015.”

Ademais, a imperiosidade do orçamento como documento integrante dos Editais de
Pregão foi ressaltada pela doutrina, como a seguir se verifica:
“A Administração deve estimar os custos necessários à satisfação das suas
necessidades. Mas essa estimativa não pode fazer-se em termos meramente aparentes,
de modo inútil. A referência à adoção de um orçamento detalhado indica a
necessidade de considerar concretamente todos os fatores de formação dos
custos. O detalhamento poderá ser maior ou menor tendo em vista a natureza complexa
do objeto a ser adquirido, mas deverá interpretar-se a exigência em função da sua
natureza ‘comum’. Ou seja, a Administração adquire, por via de pregão, produtos
padronizados segundo praxe do mercado. Logo, o orçamento detalhado deverá
considerar os preços de mercado para o objeto.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão
(comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). São Paulo: Editora Dialética,
2001, p. 56).

Em face do exposto, através da observância do Princípio da Legalidade, solicita-se
que essa Ilma. Administração apresente o preço de referência detalhado na planilha de
composição de preços, com todos os custos unitários, sob pena de ferimento dos
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parâmetros legais pertinentes à matéria.
11 – DOS PAGAMENTOS
“13.2. O pagamento será creditado através do sistema “BB PAGUE” (do Banco do Brasil S.A.),
ou seja, cobrança em carteira, para liquidação em conta corrente, devendo a CONTRATADA
informar na nota fiscal os dados relativos ao nome e número do banco, da agência e número
da conta corrente para depósito e o número do Pregão, não sendo admitida qualquer outra
modalidade de cobrança.”

Primeiramente, cumpre esclarecer que as faturas são parametrizadas, não
permitindo, portando, que se altere a sua formatação com a inclusão de informações
adicionais como dados bancários e número do Pregão.

Outrossim, note-se que mediante Acordo firmado entre algumas operadoras e órgãos
integrantes do SIAF, os pagamentos feitos por tais órgãos serão através boleto/fatura com
código de barras e não depósito em conta corrente.

Aliás, o próprio Tesouro Nacional tem dado instruções nesse sentido, conforme
transcrevemos abaixo:
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Isto porque o sistema de boleto permite a identificação mais ágil do pagamento e a
retenção dos impostos diretamente. Assim, são menores os riscos de problemas
relacionados às faturas.

Diante do exposto, faz jus a presente impugnação para que seja previsto que o
pagamento ocorrerá via boleto/fatura com código de barras e para que seja excluída a
exigência de inclusão de informações nas faturas.
III. DOS PEDIDOS

Em face do exposto, vem a CLARO solicitar a análise dos elementos da presente
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impugnação, e a necessária revisão ou alteração do Edital, para que sejam os itens ora
impugnados adequados à normativa vigente acerca do serviço de telecomunicações de
forma a assegurar o direito público subjetivo desta Impugnante e demais operadoras de
participar de certame elaborado em conformidade com as diretrizes dos diplomas legais
acima indicados.

Recife/PE, 14 de junho de 2017.

______________________________
CLARO S.A.
CI:
CPF:
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