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Impugnação 26/01/2017 18:30:03
 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Pregão Eletrônico n.º 04/2017 – Conselho Federal de Medicina Veterinária  CFMV.
Impugnante:  TELEFÔNICA  BRASIL  S/A.  Ao  (À)  Sr.  (a)  Pregoeiro  (a)  do  Conselho  Regional  de  Medicina
Veterinária   CFMV.  TELEFÔNICA  BRASIL  S/A.,  Companhia  Aberta,  com  sede  na  Avenida  Engenheiro  Luiz
Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571000, inscrita no CNPJ sob o nº.
02.558.157/000162,  NIRE  nº.  35.3.001.58814,  vem,  respeitosamente,  perante  V.  Sa,  apresentar
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, com sustentação no §2º do artigo 41 da
Lei  Federal  n.º  8.666/1993    aplicável  por  força  do  artigo  9º  da  Lei  Federal  n.º  10.520/2002,  pelos
fundamentos demonstrados nesta peça. I  TEMPESTIVIDADE. Inicialmente, comprovase a tempestividade
desta impugnação, dado que a data da sessão pública está prevista para 30.01.2017, tendo sido, portanto,
cumprido o prazo pretérito de 02 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da Lei Federal n.º 8.666/1993,
bem como no item 25, subitem 25.1 do Edital do Pregão em apreço. II  OBJETO DA LICITAÇÃO. O Pregão
Eletrônico em referência tem por objeto a “Contratação do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, nas
modalidades  local  (VC1),  Longa  Distância  Nacional  (VC2  e  VC3),  com  Roaming  Nacional  e  Roaming
Internacional  automático,  utilizando  o  sistema  GSM,  sendo  com  o  fornecimento  de:  a)  11  (onze)
smartphones  do  Tipo  I  com 11  (onze)  pacotes  de  dados  ilimitados  e  b)  3  (três) minimodens USB  com 3
(três)  pacotes  de  dados  ilimitados,  conforme  as  especificações  constantes  do  Anexo  I  –  Termo  de
Referência”. A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato convocatório, quer por
discreparem  do  rito  estabelecido  na  Lei  Federal  n.º  8.666/1993  (com  alterações  posteriores)  e  na  Lei
Federal n.º 10.520/2002, quer por restringirem a competitividade, condição esta essencial para a validade
de  qualquer  procedimento  licitatório.  Pretende  também  apontar  situações  que  devem  ser  esclarecidas,
facilitandose  a  compreensão  de  determinadas  cláusulas  e  evitandose  interpretações  equivocadas.  Três
são  os  fundamentos  que  justificam  a  presente  impugnação,  conforme  exposição  a  seguir.  III  
FUNDAMENTOS  DA  IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL.  01.  ESCLARECIMENTO  QUANTO  AO  ÔNUS  EM  CASO  DE
ROUBO, FURTO, EXTRAVIO OU UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS COMO INSTRUMENTO
À  PRESTAÇÃO  DA  SOLUÇÃO  SMP  (SERVIÇO  MÓVEL  PESSOAL)  LICITADA.  Quanto  à  responsabilização,
procedimentos e medidas a serem adotadas nas hipóteses de  roubo,  furto ou extravio dos equipamentos
que serão cedidos para atendimento à solução proposta, compete ressaltar o que dispõe o item 11, subitem
11.8 do Edital,  in verbis: 11.8. Em caso de extravio,  seja por  roubo,  furto ou qualquer outro motivo que
faça com que o terminal móvel saia da posse da CONTRATANTE, esse ficará responsável pelo pagamento
de todas as tarifas e demais encargos aplicáveis decorrentes do uso do mesmo, até a data e hora que seja
a CONTRATADA comunicada a respeito do ocorrido, sendo da CONTRATADA a responsabilidade da reposição
do aparelho sem ônus para a CONTRATANTE. (grifo nosso). Neste ponto cumpre salientar que em qualquer
das hipóteses levantadas, inclusa a circunstância associada à inoperância por uso indevido do equipamento
e/ou componente, a  responsabilidade  (ônus  financeiros decorrentes) não pode  recair  sobre a  contratada.
Os  custos  da  futura  contratada  podem  ser  mensurados  em  razão  do  fornecimento  inicial  gratuito  dos
equipamentos e componentes (cessão em comodato), o que não  inclui eventuais danos causados por uso
indevido,  bem  como  casos  de  perda,  furto  ou  roubo  do  material  fornecido,  no  curso  da  execução  do
contrato.  Tratase  de  eventos  supervenientes  e  extraordinários  que  causam  um  dano  à  contratada
proprietária dos aparelhos, pelos quais a Administração deve responder em função do seu dever de guarda
e conservação do bem, independentemente de culpa do agente público com a posse direta do aparelho. Na
hipótese  em  tela,  o  ressarcimento  deve  ser  proporcional  ao  valor  real  do  equipamento,  abatida  a  sua
depreciação pelo uso regular, a título de compensação pelo prejuízo sofrido pela contratada com a perda do
bem  fornecido  originalmente,  ocorrida  durante  a  posse  e  sob  a  guarda  da  contratante.  Por  sua  vez,  a
reposição do aparelho mediante a entrega de um novo equipamento, pressupõe o pagamento do seu valor
à contratada, correspondente ao indicado na nota fiscal, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico
financeiro  inicial  do  contrato,  nos  termos  da  alínea  ‘d’  do  inciso  II  do  artigo  65  da  Lei  Federal  n.º
8.666/1993.  Sendo  assim,  requerse  o  aditamento  do  ato  convocatório  de  modo  a  determinar  o
ressarcimento proporcional pelo tempo de uso em função da perda do aparelho originalmente cedido, bem
como o pagamento de equipamento novo cedido no decurso do prazo de execução do ajuste como unidade
de reposição. É relevante ainda ressaltar que a troca de estação móvel ou de “mini modem” decorrente de
defeito  de  ordem  técnica  somente  poderá  se  efetivar  durante  o  período  de  garantia  oferecido  pela
fabricante,  após  que,  toda  e  qualquer  ocorrência  restará  por  imputada  à  contratante.  02.  APARELHOS
CEDIDOS  EM  REGIME  DE  COMODATO.  ESCLARECIMENTO  ACERCA  DA  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  AOS
EQUIPAMENTOS. No que tange aos procedimentos, deveres e obrigações concernentes à assistência técnica
aos  equipamentos  que  serão  cedidos  como  instrumento  à  prestação  da  solução  de  telefonia  e  internet
móvel em demanda, cumpre destacar o disposto nos itens 11 (subitens 11.9 e 11.10) e 14 (subitens 14.42 e
14.49)  do  Edital.  Vejase,  pois:  11.9.  Em  caso  de  defeito  de  fabricação  o  terminal  móvel  ou  acessório
defeituoso  será  substituído  imediatamente  por  outro  de  backup,  pela  CONTRATADA.  11.10.  O  terminal
móvel  ou  acessório  retirado  para  manutenção  deverá  ser  devolvido,  em  perfeitas  condições  de
funcionamento, no prazo estipulado pela  assistência  técnica do  fabricante,  caso  contrário  a CONTRATADA
deverá providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do prazo anterior, um terminal
móvel ou acessório novo,  com as mesmas características. 14.42. Responsabilizarse perante o  fabricante
pela substituição e ou troca de aparelho que apresentar falhas ou defeitos que não foram causados pelo uso
negligente  por  parte  da  CONTRATANTE.  14.49.  A  Assistência  técnica  fica  a  cargo  do  fabricante  dos
aparelhos, cabendo à CONTRATADA realizar a intermediação em relação ao fabricante, com o intuito de dar
celeridade  ao  processo  de  troca  ou  conserto.  Neste  diapasão  compete  esclarecer  que  os  materiais  que
serão  fornecidos  constituem  meio  para  a  execução  do  objeto  licitado,  identificado  como  prestação  de
telefonia  móvel  (SMP    Serviço  Móvel  Pessoal).  Isto  posto,  qualquer  equipamento  cedido  deterá  função
meramente  instrumental  em  relação  à  prestação  dos  serviços  efetivamente  licitados.  Esclarecida  a
obrigação principal que justifica a instauração do procedimento  licitatório, concluise que os equipamentos
cedidos não correspondem ao fim da prestação do SMP, sendo ainda projetados, produzidos e inicialmente
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distribuídos  por  terceiros  estranhos  à  relação  obrigacional,  cabendo,  portanto,  aos  fabricantes  a
responsabilidade  pelo  regular  funcionamento  do  produto  durante  o  prazo  de  garantia.  Cumpre  ainda
destacar que o instrumento de convocação é claro ao determinar a cessão de equipamentos em regime de
comodato,  que  implica  necessariamente  na manutenção  da  propriedade  do  bem  pela  comodante  e  pelo
dever de guarda e conservação do mesmo pelo comodatário. Vejase o regramento que o Código Civil dá
ao  instituto:  Art.  579.  O  comodato  é  o  empréstimo  gratuito  de  coisas  não  fungíveis.  Perfazse  com  a
tradição  do  objeto.(...)  Art.  581.  Se  o  comodato  não  tiver  prazo  convencional,  presumirselheá  o
necessário  para  o  uso  concedido;  não  podendo  o  comodante,  salvo  necessidade  imprevista  e  urgente,
reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional,
ou o que se determine pelo uso outorgado. Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua
própria fora, a coisa emprestada, não podendo usála senão de acordo com o contrato ou a natureza dela,
sob  pena  de  responder  por  perdas  e  danos.  O  comodatário  constituído  em  mora,  além  de  por  ela
responder,  pagará,  até  restituíla,  o  aluguel  da  coisa  que  for  arbitrado  pelo  comodante.  Art.  583.  Se,
correndo  risco  o  objeto  do  comodato  juntamente  com outros  do  comodatário,  antepuser  este  a  salvação
dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso
fortuito, ou  força maior. Art. 584. O comodatário não poderá  jamais  recobrar do comodante as despesas
feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Art. 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente
comodatárias de uma coisa,  ficarão  solidariamente  responsáveis para  com o  comodante.  (grifos nossos).
Assim, atento à legislação consumerista brasileira que imputa ao fabricante a responsabilidade sobre o vício
ou  fato  do  produto,  associado  ao  dever  legal  do  comodatário  acerca  da  guarda  e  conversação  da  coisa
cedida em comodato, como se sua própria fora, concluise que, em caso de defeito técnicooperacional, o
rito  correto é o envio do objeto exclusivamente pela  contratante para a assistência  técnica do  fabricante
detectar eventual problema, bem como realizar um laudo técnico. Somente após a apreciação criteriosa dos
fatores que ocasionaram o defeito  e  a  emissão do  laudo  técnico pela Assistência Técnica especializada e
credenciada pelo fabricante será permitido adotar tantas diligências quantas forem necessárias à solução do
problema,  tais como o reparo do produto, a substituição do bem por modelo equivalente (em respeito às
especificidades  do  terminal móvel)  e  encaminhamento  à  contratante,  observandose  necessariamente  os
prazos  definidos  pela  própria  assistência  técnica  do  respectivo  fabricante  do  produto.  Por  fim,  é
fundamental mencionar  que  a  garantia  concedida  pela  Assistência  Técnica  do  fabricante  não  abrange  os
defeitos ocasionados pela utilização incorreta ou quebra do equipamento, visto que incumbe ao comodatário
o  reparo  dos  danos  decorrentes  de  tais  hipóteses.  Neste  contexto,  não  é  possível  imputar  à  operadora
contratada qualquer  obrigação que  implique em  iniciativa da manutenção e/ou  substituição/reposição dos
bens  fornecidos,  dado  que  a  responsabilidade  relativa  a  tal  conserto  é  exclusivamente  do  fabricante  do
equipamento    repitase,  em  conformação  aos  prazos  indicados  pela  assistência  técnica  credenciada  ,
conforme  exposto  nestas  razões.  Devendo  ser  aditado  o  ato  convocatório  explicitando  em  caráter
inequívoco  tal  disciplinamento.  03.  AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIO  DE  REAJUSTE  DOS  PREÇOS  INICIALMENTE
AJUSTADOS.  DESCUMPRIMENTO  DE  DEVER  LEGAL.  O  inciso  XI  do  art.  40  da  Lei  Federal  n.º  8.666/1993
determina a indicação obrigatória do critério de reajuste dos preços no ato de convocação, em termos: Art.
40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 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: (...). XI  critério de reajuste, que deverá
retratar  a  variação  efetiva  do  custo  de  produção,  admitida  a  adoção  de  índices  específicos  ou  setoriais,
desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até
a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). (grifo nosso). Neste
diapasão determina o inciso III do art. 55 da mencionada Lei Federal como cláusula indispensável a todo e
qualquer  contrato  administrativo que estabeleça: Art. 55. São  cláusulas  necessárias  em  todo  contrato  as
que estabeleçam: (…). III  o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade
do  reajustamento  de  preços,  os  critérios  de  atualização  monetária  entre  a  data  do  adimplemento  das
obrigações e a do efetivo pagamento; (grifo nosso). No entanto, verificase que o ato de convocação não
atende ao comando legal, uma vez que não sustenta qualquer diretiva afeta à matéria. Da lacuna editalícia
então  reportada  é  possível  concluir  pela  impossibilidade  de  repactuação,  reajuste  ou  recomposição  dos
preços  ofertados  em  proposta,  o  que  impede  o  restabelecimento  da  relação  que  as  partes  pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do
objeto prestado durante o decurso do prazo de dilação do contrato, atuando, portanto em descompasso ao
pressuposto  normativo  vigente  relativo  às  circunstâncias  abalizadoras  com  vistas  à  alteração  contratual
(art. 65, inciso II, alínea ‘d’ da Lei Federal n.º 8.666/1993). Ora, por expressa determinação legal o reajuste
deve  ser  previsto  no  edital,  bem  como  na  minuta  de  contrato,  ainda  que  somente  ocorra  em  caso  de
prorrogação contratual, não sendo justificável que os preços permaneçam sem reajuste por período maior
que  um  ano.  Além  da  manifesta  ilegalidade,  a  mais  provável  consequência  da  manutenção  da  referida
omissão é que a empresa contratada decline da renovação, uma vez expirado o prazo da vigência inicial do
contrato, gerando prejuízos ao interesse público com a abertura de novo processo licitatório. Sendo assim,
requerse a inequívoca inclusão de critério de reajuste, por meio de índice que reflita a variação efetiva do
custo de operação do objeto, nos termos da legislação vigente. IV  REQUERIMENTOS. Em síntese, requer
seja analisado o ponto detalhado nesta  impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para
que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. Tendo em vista que
a sessão pública eletrônica está designada para o dia 30.01.2017, requer seja conferido efeito suspensivo a
esta impugnação, adiandose a referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora apontados.
Caso  contrário,  há  o  iminente  risco  de  todo  o  ritual  do  artigo  4.º  da  Lei  Federal  n.º  10.520/2002  ser
considerado  inválido,  sustentados  os  equívocos  no  instrumento  de  convocação,  ora  apontados,  com
desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de
habilitação.  Requer,  caso  não  corrigido  o  ato  convocatório  nos  pontos  ora  invocados,  seja  mantida  a
irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente para
tanto. Pelo que PEDE DEFERIMENTO, Brasília/DF, 23 de janeiro de 2017. TELEFÔNICA BRASIL S/A. Nome do
procurador: Francisco Rinaldo M. Susarte RG: 1487 943 SSP DF CPF: 316 124 582 20

  Fechar


