
 
Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2021. 

 

Processo: 1141972/2020 

Assunto: Decisão de Impugnação. 

Pregão Eletrônico nº 001/2021 

Trata-se de análise de questionamentos exarados na impugnação pela empresa CLARO 

S.A, doravante IMPUGNANTE, manifestado oposição à alguns itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 

001/2021, tendo como objeto a contratação de serviços de telefonia móvel. 

 
I – PRELIMINARMENTE 

A licitação pública é processo seletivo, mediante o qual a Administração Pública oferece 

igualdade de oportunidades a todos os que com ela queiram contratar, preservando a equidade no trato 

do interesse público, tudo a fim de cotejar propostas para escolher uma ou algumas delas que lhe sejam 

as mais vantajosas. Na qualidade de processo seletivo em que se procede ao cotejo de propostas, a 

licitação pública pressupõe a viabilidade da competição, da disputa. Se não houver viabilidade de 

competição, por corolário, não haverá licitação pública. 

Cabe ressaltar que o interesse em fornecer produtos ou prestar serviços para a 

Administração Pública é legítimo e salutar para a competitividade do certame desde que se utilize de 

condutas que respeitem o ordenamento normativo referente ao tema.  

Dessa forma, para que se possa garantir o exame de legalidade das alegações e 

sobremaneira a fiel observância dos princípios norteadores da licitação, passo analisar o mérito da 

impugnação. 

II – DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE:  

Requer a impugnante: 

1 - DA TECNOLOGIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

a. Alteração dos itens 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 e 5.1.13, do Termo de Referência 

sobre tecnologia de comunicação mínima, qualidade em todo os municípios 

do Estado do Rio de Janeiro, na tecnologia de 4G ou superior, e em todas as 

capitais dos Estados do Brasil, taxa de upload e download mínimos em todos 

os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Requer a impugnante, em suma, 

a retificação do edital, com a alteração de tal exigência, dada à 

impossibilidade de garantia da velocidade pretendida, devendo ser mantida 



 
apenas a obrigatoriedade da tecnologia e a previsão de VELOCIDADE 

NOMINAL. 

2 – PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a. Revisão dos prazos para o início da prestação dos serviços, uma vez que 

fogem da normalidade e do usual no mercado de telecomunicação. Desta 

forma, pleiteia a impugnante um prazo de entrega de forma que atenda aos 

parâmetros do mercado nacional e o bom senso para o início da prestação de 

serviços de ao menos 30 (trinta) dias.  

3 -DO CAPITAL DE GIRO 

a. Retirar o item 9.10.5.1 do Edital: Comprovação de possuir Capital Circulante 

Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no 

mínimo, 16,66% e alega ser uma exigência incomum numa licitação de 

prestação de serviços de telecomunicações e que não se coaduna com o 

disposto no §1º, do artigo 31, da Lei nº 8666/93, sendo sua solicitação 

desnecessária. Isto posto, solicita a retirada do citado item do edital. 

4 – DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO PREVISTA EM LEI – ITEM 9.11.1.5 

DO EDITAL 

a. Excluir o item 9.11.1.5 do Edital, uma vez que a exigência da apresentação de 

documentos sigilosos e restritos ao âmbito empresarial configuraria uma 

restrição à ampla participação de licitantes, o que é vedado pela Lei 8.666/93 

e ademais, não coaduna com o acordão 1.2754/2019 do TCU. Assim sendo, a 

impugnante alega que tal item pode vir a restringir a ampla competitividade 

do certame e que, por esta razão, deveria ser excluído do edital. 

5 – DO PRAZO PARA ENVIO DAS FATURAS 

a. Retificar o item 17.1 do Termo de Referência com relação ao prazo de 

pagamento.  Requer a impugnante, em suma, a retificação do edital, com a 

alteração de tal exigência, dado ao Art. 76 da Resolução nº 632/2014 da 

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 

 
III - DA ANALISE TÉCNICA 

Socorreu esta pregoeira à área técnica para responder aos itens 1-TECNOLOGIA 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS, 2 –PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e 5 - 

DO PRAZO PARA ENVIO DAS FATURAS, que se manifesta: 



 
a) Item 1 - TECNOLOGIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Está evidenciado que nenhuma operadora tem cobertura 100% de 4G no Estado 

do Rio de Janeiro. A evidência pode ser consultada no site da Anatel. 

b) Item 2 - PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Anatel regulamenta esse ponto e o que pedíamos estava fora da 

regulamentação. 

c) Item 5 - DO PRAZO PARA ENVIO DAS FATURAS 

Para subsidiar qualquer decisão, a média de dias entre a disponibilização da 

fatura e a data de vencimento é, para as empresas de telecomunicações com o 

qual tínhamos/temos contrato, é em média de 15 dias. 

 
III - DA ANALISE JURÍDICA 

Para responder a presente impugnação, socorreu esta pregoeira à Assessoria 

Jurídica que com relação aos itens 3 (DO CAPITAL DE GIRO), 4 (DE 

EXIGÊNCIAQUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO PREVISTA EM LEI – ITEM 9.11.1.5 DO EDITAL) e 

5 (DO PRAZO PARA ENVIO DAS FATURAS), explicitam o seguinte:  

a) Item 3 - DO CAPITAL DE GIRO 
Alega a impugnante que o item 9.10.5.1. do Edital, que consiste na necessidade 

de Comprovação de que a pretendente à prestação dos serviços objeto do 

certame de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo 

Circulante - `Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, seria 

uma exigência incomum, desnecessária e que não se coadunaria ao exposto no § 

1º, do artigo 31, da Lei 8.666/93. 

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a presente decisão se firmará nas 

questões legais, eis que, eventual teor incomum de tal exigência não a tornaria 

ilegal ou descabida, muito pelo contrário, já que os princípios comezinhos da 

Administração Pública permitem ao licitante, dentro de sua discricionaridade, 

formular seus atos convocatórios de acordo com sua conveniência e interesse. 

Dessa forma, afastada a alegada ilegalidade, não há que se formular maiores 

digressões quanto a eventual conteúdo inusitado no Edital. 

No que tange ao dispositivo legal mencionado, é evidente que a exigência em 

questão não o viola, eis que não se trata de qualquer exigência de demonstração 

de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 



 
lucratividade, mas tão comente comprovação de qualificação econômico-

financeira dos participantes. 

Ao se confrontar, ainda, o referido percentual de 16,66% com o valor estimado 

para a contratação, a saber, R$ 22.627,88 (vinde e dois mil, seiscentos e vinte e 

sete reais e oitenta e oito centavos), chega-se à conclusão de que o percentual 

em questão corresponde a meros R$ 3.769,80 (três mil, setecentos e sessenta e 

nove reais e oitenta centavos), ou seja, valor ínfimo se comparado à capacidade 

econômico-financeira de qualquer pessoa jurídica que se entenda apta a 

participar de tal concorrência. 

 Há que se destacar que tal item não foge à discricionaridade dos entes da 

Administração Pública no que tange à cautela necessária para garantia de 

execução dos serviços e o desejável interesse público na garantia de execução do 

contrato. Por fim, relembre-se que o reduzido valor que tal percentual não possui 

o condão de inibir a ampla e desejável concorrência. 

Por fim, importantíssimo esclarecer que tal dispositivo do Edital é amplamente 

aceito pela Jurisprudência, em Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro e Espírito Santo, inclusive por meio de 

precedente mais recente do que aquele colacionado na impugnação, pelo que é 

evidente que tal peça se refere a entendimento jurisprudencial já ultrapassado, 

veja-se: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. EDITAL PREVÊ NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE CAPITAL 

CIRCULANTE LÍQUIDO DE, NO MÍNIMO 16,66% DO VALOR ESTIMADO PARA 

CONTRATAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU 

IRREGULARIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO EDITAL. 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que 

denegou a segurança e julgou improcedente o pedido que consistia na anulação 

dos atos que inabilitaram a Impetrante do Pregão Eletrônico 39/2017 por falta de 

preenchimento de exigência relativa à qualificação econômico-financeira. 2. In 

casu, verifica-se que o instrumento de convocação para o certame apresenta 

cláusula estipulando a obrigatoriedade de "8.5.4.1 - Comprovação de possuir 

Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 



 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos 

por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por 

base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social" e, como é cediço a vinculação aos termos e às exigências do edital de 

licitação deve ser observada por todos os licitantes, não podendo requisito nele 

previsto ser afastado para alguns deles, sob pena de ofensa, também, ao princípio 

da isonomia. 3. Como já ressaltado pelo juízo a quo, "Comparando a redação do 

artigo acima [art. 31 da Lei 8.666/1993] com a exigência do edital, entendo que 

não há ofensa à lei ou ao princípio da razoabilidade. Com efeito, a comprovação 

de regular situação financeira foi prevista no edital de forma objetiva, por meio 

de cálculo de índices contábeis, devendo-se considerar, ainda, o interesse público 

na efetiva comprovação do requisito". Precedentes. 4. A limitação de 10% prevista 

no §3º, art. 31 da Lei 8.666/93 refere-se à "a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido mínimo", ao passo que o percentual de 16,66% previsto no 

instrumento convocatório (item 8.5.4.1), refere-se a instituto contábil diverso, 

qual seja, o capital circulante líquido (CCL), não havendo falar, portanto, em 

ilegalidade do edital à luz do aludido dispositivo legal. Outrossim, registre-se que 

o percentual de 16,66% é exatamente o índice contemplado na Instrução 

Normativa n. 02/2008 do MPOG, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não e encontrava-se vigente à época, 

com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa 06/2013. 5. Apelação 

desprovida. 

(Apelação Cível 0222838-85.2017.4.02.5101 (TRF2 2017.51.01.222838-0) - 

Relator Des. Federal Marcelo da 8ª Turma Especializada - 29/01/2019, publ.: 

04/02/2019) 

Pelo que opina-se pela rejeição do item 3 da impugnação. 

b) Item 4 – DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO PREVISTA EM 

LEI – ITEM 9.11.1.5 DO EDITAL 

Alega a impugnante que a exigência de disponibilização de contratos que dão 

suporte à contratações objeto de atestados de capacidade técnica seria abusiva 

e ilegal. 



 
Para embasar suas alegações, a impugnante traz à baila Precedente do TCU, a 

saber o acórdão 1.2754/2019 do TCU. 

Contudo, forçoso esclarecer que o Edital, por força do exposto no artigo 35 da IN 

05/2017, segue a redação dos modelos disponibilizados pela AGU, que, por sua 

vez, conta com a referida exigência. Assim, por redação normativa expressa, o 

CAU/RJ está obrigado a seguir o padrão de instrumentos convocatórios 

desenvolvidos pela AGU que, por sua vez, repita-se, inclui tal exigência em seus 

modelos. 

No que tange ao precedente do TCU colacionado pela impugnante, há cabal 

comprovação de que tal matéria ainda não foi pacificada por nossos Órgãos de 

Controle Externo eis que, o TCU reputa tal exigência como desnecessária 

enquanto a AGU a inclui em seus modelos, cujo uso é obrigatório por força de 

previsão normativa expressa. 

Assim, ante o conflito aqui esclarecido, o licitante optou pela posição mais 

cautelosa, até mesmo porque tal documento pode ser exigido pelo pregoeiro em 

caso de dúvidas quanto ao teor da Atestado de Capacidade Técnica apresentado 

por qualquer dos licitantes, ou seja, a medida trata de providência que evidencia 

a economia de esforços e traz maior celeridade ao certame, pelo que, em virtude 

do conflito de posições, o licitante procurou, dentro da discricionaridade que lhe 

é inerente, adotar a solução que, após análise, pareceu a mais apta a preservar o 

interesse público. 

Pelo que opina-se pela rejeição do Item 4 da impugnação. 

c) Item 5  – DO PRAZO PARA ENVIO DAS FATURAS 
Quanto o Item 5 da Impugnação, que versa sobre o prazo para envio da fatura, 

deve-se esclarecer que se trata de exigência usual e que não foge às prerrogativas 

contratuais da Administração Pública que, por sua vez, são previstas em Lei, a 

saber, Artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei 8.666/93 pelo que a leitura do 

dispositivo legal acima, não deixa dúvidas que o prazo está dentro do limite legal. 

Fundamental esclarecer que a Lei 8.666/93 é a Norma aplicável às contratações 

da Administração Pública, e por se tratar de Lei Federal, sua aplicação se 

sobrepõe ao teor da IN mencionada pela impugnante. Não bastasse isso, por se 

tratar de norma específica para contratação com a Administração Pública, seu 

teor, devido à especificidade, se sobrepõe ao de qualquer norma de caráter geral. 



 
Por fim, o referido prazo é utilizado como padrão para todas as contratações do 

licitante, pelo que sua modificação, apenas em virtude do interesse da 

impugnante se revelaria em indesejável regime de exceção, em detrimento do 

direito dos vários outros prestadores de serviço a contratar com o licitante. 

Pelo que opina-se pela rejeição do item 5 da Impugnação. 

 
IV – FUNDAMENTAÇÃO 

O art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão na sua forma eletrônica, 

dispõe que até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar o ato convocatório do pregão. Dessa forma, dado que a publicação do Edital ocorreu no 

dia 24/11/2021, com previsão de abertura do certame dia 06/12/2021 e o recebimento desta peça deu‐

se dia 30/11/2021, temos que a impugnação é tempestiva, pelo que se passa à análise do mérito. 

Assim cabe a esta Pregoeira utilizar-se de todos os meios necessários, como no caso 

concreto, assistido pela assessoria jurídica e área técnica, a fim de garantir a contratação mais vantajosa 

para a Administração. 

Toda documentação para lançamento da licitação e íntegra do Edital e seus anexos 

encontram‐se apensas ao processo 1141972/2020. 

V – CONCLUSÃO 

O licitante encaminhou tempestivamente, via e-mail em 30/11/2021, sua impugnação ao 

CAU/RJ e esta pregoeira recebe o pedido de impugnação e, portanto, merece ter seu mérito analisado, já 

que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.   

Quanto ao mérito: 

• Considerando os argumentos apresentados pelo Impugnante e o parecer da 

nossa Assessoria Jurídica, quanto a retirada do Edital do item 9.10.5.1. que trata 

que a licitante deve possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 

(Ativo Circulante - `Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%, trata-se de um ato 

de discricionaridade da Administração Pública para formular seus atos 

convocatórios conforme sua conveniência e interesse com único objetivo de 

garantir a execução dos serviços prestados, além de ser algo compatível com as 

exigências de outros entes da Administração Pública e com ampla jurisprudência 

favorável. Por todo o exposto, decido por não acatar as alegações por entender 

que tais exigências são de interesse desta Autarquia.  



 
• Considerando os argumentos apresentados pelo Impugnante e o parecer da 

nossa Assessoria Jurídica, quanto a retirada do item 9.11.1.5 do edital que diz que 

a licitante deve disponibilizar os contratos que dão suporte às contratações 

objeto de atestados de capacidade técnica, trata-se uma forma de diligenciar 

eventuais dúvidas que possam surgir quanto a documentação de qualificação 

técnica apresentada, ou seja, apenar em caso de dúvida acerca da veracidade dos 

atestados apresentados poderei requerer algumas comprovações. Esclarecido 

isto, decido por não acatar as alegações por entender que tais exigências são de 

interesse do CAU/RJ. 

• Considerando os argumentos apresentados pelo Impugnante e o parecer da 

nossa Assessoria Jurídica, quanto a retirada do item 9.11.1.5 do Termo de 

Referência que diz que a licitante deve disponibilizar, no prazo 30 dias, o envio da 

fatura, trata-se do cumprimento do Art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei 8.666/93, 

mas conforme experiência e depoimento da área técnica com relação às 

empresas do ramo, cujo mantivemos/mantemos relações contratuais, um prazo 

de 15 dias é praticado no mercado. Pelo exposto, decido por acatar, em parte, as 

alegações por entender que um trata-se de prazo praticado no mercado, razoável 

e que não ferirá a ampla concorrência. 

• Quanto ao mérito dos itens 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 e 5.1.13, AD09 e AD10 do Termo 

de Referência, que englobam as questões técnicas do objeto (tecnologia mínima 

exigida e prazo de início da execução dos serviços após assinatura do contrato) e 

após ver as alegações da área demandante que entende ser razoável o pedido da 

impugnante, decido por acatar as alegações. 

Isto posto, decido conhecer da IMPUGNAÇÃO para, no mérito, dar-lhe provimento, em 

partes e, portanto, fica suspenso o pregão para posterior publicação de novo edital 

Respeitosamente, 

 

 

 

LETICIA PINHEIRO FERNANDES 
PREGOEIRA  
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