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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 017.926208/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2017 

IMPUGNANTE: OI S.A. – CNPJ: 76.535.764/0001-43. 

 

IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA QUE PODERÁ 

COMPROMETER A COMPETIVIDADE. 

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM DOZE 

PONTOS DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS 

EXIGÊNCIAS. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO  

 

Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017, que tem 

por objeto a contratação de empresa para prestação de acesso à internet, apresentada pela 

empresa Oi S.A.  

A impugnante requer a alteração de 12 (doze) exigências previstas no 

instrumento convocatório e seus anexos, transcritos abaixo: 

1. Da impossibilidade de promover a investigação sobre a árvore genealógica dos sócios e 

funcionários; 

2. Da vedação à participação de licitantes em regime de consórcio; 

3. Da exigência de regularidade trabalhista como requisito de habilitação aplicável às 

contratações empreendidas pelo poder público; 

4. Sobre a exigência de consulta a determinados cadastros não previstos em Lei; 

5. Alternatividade de comprovação de capital ou patrimônio liquido mínimo de até 10% do 

valor estimado pela administração; 

6. Exigência de apresentação do termo de autorização; 

7. Pagamento via nota fiscal com código de barras; 

8. Da retenção do pagamento pela contratante; 

9. Garantias à contratada em caso de inadimplência da contratante; 

10. Das penalidades excessivas; 

11. A aplicação de penalidade com prazo diverso do artigo 87, inciso III da Lei nº 

8.666/1993; 
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12. Reajuste dos preços e das tarifas. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE 

 

A Impugnação foi apresentada de forma tempestivamente, observando os 

termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, e item 19 do Edital.  

 

3. DO MÉRITO 

 

Preliminarmente, cumpre registrar que o presente Edital foi analisado e aprovado 

pela Procuradoria do Coren/SC (folhas 143 - 144), com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

8.666/93, e da Controladoria Interna (folhas 145 – 146). 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina em seus Processos 

Licitatórios são realizados com base nos princípios da isonomia e da legalidade, conforme 

dispõe o artigo 3º da Lei 8.666/1993. 

É importante esclarecer que o Coren/SC adotou no edital questionado o melhor 

modelo para atender às suas necessidades, sem deixar que buscar a proposta mais 

vantajosa, e por conseqüência, objetivar o interesse público no certame. 

Não obstante, o presente instrumento convocatório preserva em sua essência os 

princípios basilares que permeiam os Processos Licitatórios da Administração Pública, os 

quais serão apresentados á seguir, de maneira clara e objetiva em resposta a cada um dos 

pontos impugnados. 

 

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER A INVESTIGAÇÃO SOBRE A ÁRVORE 

GENEALÓGICA DOS SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS 

A impugnante destaca que o item 2.3.1 mostra-se extremamente genérico e não 

razoável, requerendo a exclusão da exigência prevista em atendimento ao princípio da 

legalidade, visto que “não é possível obrigar as operadoras de serviços de 

telecomunicações do porte da Oi a prestar declarações deste tipo, pois condição acima 

transcrita”. 

Resposta: Solicitação não acatada. A Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 9º, inciso III, 

restringe as empresas de participarem no certame, que possuem entre seus sócios, 
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servidores ou dirigentes do Coren/SC, derivam dos princípios da moralidade pública e 

isonomia. O objetivo do item 2.3.1 do Edital, possui como fundamento afastar situações 

especificas de pessoas que podem frustrar o caráter competitivo. 

Neste viés, destaca-se comentário do artigo 9º, inciso IIII, da Lei 8.666/1993, pelo 

ilustre Marçal Justem Filho, em seu livro “Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos” (5ª ed.), transcrito abaixo:  

“As vedações do art. 9º derivação dos princípios da moralidade pública e 

isonomia. A lei configura uma espécie de impedimento (…) à participação 

de determinadas pessoas na licitação. Considera um risco a existência de 

relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino da licitação e o 

particular que licitará. Esse relacionamento pode, em tese, produzir 

distorções incompatíveis com a isonomia (…) a lei determina seu 

afastamento a priori. O impedimento abrange aqueles que, dada a situação 

específica em que se encontram, teriam condições (teoricamente) de 

frustrar a competitividade, acarretando benefícios indevidos e reprováveis. 

(…) Também não podem participar da licitação o servidor ou dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Também se 

proíbe a participação de empresas cujos sócios, administradores, 

empregados, controladores, etc., sejam servidores ou dirigentes dos órgãos 

contratantes. Essa vedação reporta-se ao princípio da moralidade.” (Grifei.) 

 Desta forma, a restrição visa afastar riscos a existência de relações pessoais entre 

as pessoas que definem o destino da licitação e o interessado que pretende participar do 

certame. 

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União em decisão 

proferida no acórdão 663/2012 Plenário.  

“(...)37. De forma complementar, o inciso III do art. 9º da Lei 8.666/1993 

cuida de norma que proíbe expressamente servidor, dirigente do órgão 

contratante, de participar direta ou indiretamente de licitação, não 

subsistindo espaços para entendimentos diversos. 38. As ilicitudes 

abordadas nos autos configuraram grave violação aos princípios da 

moralidade administrativa, da impessoalidade e da isonomia, estampados 
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no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, e no art. 3º, caput, da 

Lei 8.666/1993, bem como caracterizaram desobediência à regra do art. 9º, 

inciso III, da Lei de Licitações e Contratos (Acórdão 1.160/2008 – TCU – 

Plenário; Acórdão 2.038/2008 – TCU – Plenário; Acórdão 2.105/2008 – 

TCU)” 

 

2 - DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM REGIME DE CONSÓRCIO 

Requer em síntese: (...) seja permitida a participação em consórcio de empresas do 

mesmo grupo, nos termos do art. 33 da Lei n.º 8.666/93. 

Resposta: Solicitação não acatada. Apesar da previsão do artigo 33 da Lei n. 

8.666/1993, que estabelece a possibilidade de participação de empresas em consórcio, 

ressalta-se que fica a juízo discricionário da Administração Pública, conforme conclusão do 

Acórdão 1.165/2012 – Plenário do TCU, a possibilidade de se admitir a participação ou não 

em licitações de empresas em consórcio. 

3 - DA EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA COMO REQUISITO DE 

HABILITAÇÃO APLICÁVEL ÀS CONTRATAÇÕES EMPREENDIDAS PELO PODER 

PÚBLICO 

A Impugnante requer a adequação do item 12.3 subitem “a.2” do Edital, para que 

seja permitida a comprovação da regularidade trabalhista alternativamente por meio da 

apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos 

termos do § 2º do Art. 642-A da CLT. 

Resposta: Consoante informativo divulgado no sítio eletrônico do TST 

(http://www.tst.jus.br/o-que-e-cndt), a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Trabalhistas possibilita a empresa a participação em Processos Licitatórios.  

O presente Edital, ao estipular a exigência de CNDT, fê-lo transcrevendo o que está 

disposto no art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei n. 12.440/2011. A exigência 

dessa Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa, encontra-se prevista na Lei nº 

12.440/2011. 



              
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos. 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

Site: www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls.nº ___ 

Conclui-se, portanto, que a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos 

de Negativa está prevista por Lei, não há necessidade de promover alteração na redação do 

Edital.  

4 – SOBRE A EXIGÊNCIA DE CONSULTA A DETERMINADOS CADASTROS NÃO 

PREVISTOS EM LEI 

Requer à impugnante em síntese que o item 12.3, subitens “a.3”, “a.4” e “a.5” do 

Edital sejam excluídos ou adequados nos termos de suas argumentações. 

Resposta: O impedimento de participação em Processos Licitatórios serão 

analisados à luz do ordenamento jurídico vigente para as contratações e ainda orientações 

do Tribunal de Contas da União. 

No Acórdão n. 1793/2011 – TCU – Plenário, foi recomendado aos órgãos sob 

atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, na fase de habilitação na licitação, 

além da pesquisa junto ao SICAF, que levem a efeito consulta quanto à situação da 

empresa no Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e suspeitas/CGU, disponível no 

Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e no cadastro Nacional de 

Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativas, disponível no Portal do CNJ. 

O Cadastro de Inidôneos e o Cadastro de Inabilitados, mantidos pelo Tribunal 

Contas da União, possui como base legal a Orientação Normativa/SEGES n.º 2, de 06 de 

junho de 2016. 

Esclarecemos que a consulta aos cadastros do SICAF, Lista de Inidôneos do TCU, 

CNJ e CEIS é uma orientação do TCU, conforme Acórdão nº 1.793/2011-Plenário. A simples 

verificação da existência de penalidade imposta à empresa licitante não o afasta da 

licitação. A referida punição deverá estar relacionada àquelas que o impeçam de licitar com 

o órgão licitante ou com toda a Administração Pública. Ademais, tais dispositivos estão 

contidos nos modelos de editais padronizados pela AGU. 

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de 

informações mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), que tem como objetivo 

consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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decorra como efeito restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos 

com a Administração Pública. A Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) trouxe a 

obrigatoriedade de os entes públicos, de todos os Poderes e Esferas de Governo, manterem 

este cadastro atualizado. 

Além disto, para atender a esta exigência, a CGU desenvolveu o Sistema Integrado 

de Registro do CEIS/CNEP, que é alimentado diretamente pelos entes e é a fonte de dados 

publicados no CEIS. Além do âmbito legal da exigência, ela encontra amparo nos Acórdãos 

TCU nº 1.793/11 e 2.218/2011-Plenário. 

Desta forma, não há motivos para exclusão ou adequação do item 12.3, subitens 

“a.3”, “a.4” e “a.5” do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 014/2017. 

5 – ALTERNATIVIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

MÍNIMO DE ATÉ 10% DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

Requer em síntese: (...) a adequação do item 12.3, “b.1” do Edital, de forma que 

possibilite que a comprovação da qualificação econômico-financeira seja feita pelo Índice de 

Solvência Geral (SG) ou, alternativamente, por meio de comprovação de capital mínimo ou 

patrimônio líquido mínimo não superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, nos termos do artigo 31, § 3°, da Lei 8666/93 e ao artigo 44 da IN/MARE n.º 

2/2010. 

Resposta: O artigo 31, § 3º, da Lei 8.666/1993, mencionado pela impugnante, 

estipula que o valor do patrimônio líquido não poderá exceder a 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação.  

Ademais, acrescenta-se ainda que de acordo com o artigo 44 da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, deve-se fixar percentual proporcional aos riscos que a 

inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, 

considerando-se, entre outros fatores, o valor do contrato, a essencialidade do objeto e o 

tempo de duração do contrato. 



              
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos. 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

Site: www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls.nº ___ 

Diante deste quadro, o argumento apresentado pela impugnante carece de 

razoabilidade, visto que o percentual exigido no instrumento convocatório está dentro da 

legalidade e compatível com a complexidade do contrato. 

6 – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Em linhas gerais, a impugnante requer a adequação do item 12.3, subitem “b.2.1.3 

do Edital, para que a Licitante possa apresentar os extratos do Contrato de Concessão ou 

do Termo de Autorização, ambos outorgados pela ANATEL.  

Resposta: A regra definida da exigência prevista no item 12.3, subitem “b.2.1.3 do 

Edital é bastante clara, e não merece qualquer tipo de alteração, visto que se exige 

documento comprobatório de que Licitante está autorizada pela ANATEL para fornecimento 

do serviço licitado. 

Exige-se a autorização para prestar Serviço de Rede e Transporte de 

Telecomunicação (SRTT), ou de Serviço Limitado Especializado (SLE), ou Serviço de 

Comunicação Multimídia (SCM), emitida pela ANATEL, na forma da Resolução nº 328/2003. 

Essa comprovação poderá se dar por meio de extratos publicados no Diário Oficial da União 

(DOU). 

Pelo exposto, não vemos motivos para modificar o item 12.3, subitem “b.2.1.3 do 

Edital, portanto, INDEFERIDO este ponto da impugnação. 

7 – PAGAMENTO VIA NOTA FISCAL COM CÓDIGO DE BARRAS 

Requer em síntese: (...) para a melhor adequação do instrumento convocatório à 

realidade do setor de telecomunicações, requer a alteração do item 16.1 do Edital, a fim de 

permitir que o pagamento seja realizado mediante autenticação do código de barras, 

facilitando, assim, o reconhecimento eficiente do pagamento.  

Resposta: Não constatamos no instrumento convocatório impedimento para 
recebimento de faturas com códigos de barras. Oportuno informar que pagamentos no 
Coren/SC são processados na forma de Ordem Bancaria, que pode ser depósito na conta 
do credor, ou em código de barras indicado nas faturas de serviços. Este esclarecimento 
deve ser considerado sob a ótica da legislação em vigor e das práticas da administração 
pública. 
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Não será dispensado na nota fiscal ou fatura informações básicas, como, descrição 

dos serviços prestados, valor total da nota, mês de pagamento, identificação da contratante 

e da contratada, mesmo contendo o código de barras. Assim, esclarecido o ponto 

impugnado não há necessidade de promover alteração no Edital. 

8 – DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE 

A impugnante alega que a suspensão do pagamento dos serviços prestados não 

consta no rol do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, o qual elenca as sanções pela inexecução total 

ou parcial do contrato. 

Diante disso, requer a alteração das condições estabelecidas na Cláusula Décima 

Sétima da Minuta do Contrato, haja vista que para a possibilidade de retenção ou descontos 

no pagamento devido pela Contratante à Contratada não possuem amparo legal. 

Resposta: Observa-se que há um equívoco da impugnante ao citar a Cláusula 

Décima Sétima da Minuta do Contrato, visto que a referida Cláusula trata das formas que se 

procederão aos pagamentos a Contratada. Não tem nenhuma relação com retenção de 

pagamento devido a Contratante. 

Os únicos pontos que tratam no atraso dos pagamentos são os itens 17.6 e 17.7, 

os quais são referentes à correção monetária devido a Contratada, e possíveis dados 

constantes nas notas fiscais/faturas que estiverem em desacordo com os dados da empresa 

vencedora do certame, ou conforme legislação tributária vigente. 

Dessa forma, não será aceita a impugnação e será mantido o disposto no Edital, 

tendo em vista não ser plausível tal questionamento. 

9 – GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE 

A impugnante requer: (...) a adequação da Cláusula Décima Sétima da Minuta do 

Contrato, referente ao atraso no pagamento da parcela contratada por parte do Contratante, 

de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na 

ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI. 
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Resposta: A minuta de contrato do Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017 

estabelece, em sua Cláusula 17, item 17.6, que nos casos de eventuais atrasos de 

pagamento, deste que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Coren/SC serão calculados por 

meio da aplicação da fórmula: EM = I x N x VP. 

O Edital e seus anexos foram concebidos com estrita observância às disposições 

legais concernentes à matéria de licitações e aprovados pela Assessoria Jurídica desta 

Autarquia, bem como a Controladoria do órgão, e não foi contatada Cláusula que influencie 

em equilíbrio econômico-financeiro a Contratada, razão pela qual, o Edital não será alterado 

neste ponto. 

10 – DAS PENALIDADES EXCESSIVAS 

Requer: (...) a adequação da Cláusula Vigésima Terceira do Contrato que 

determina a aplicação de multas que se fixam ou extrapolam o limite legal de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do contrato 

Resposta: O artigo 7º da Lei n.º 10.520/02 deixa a cargo da discricionariedade da 

Administração a estipulação dos percentuais sancionatórios e sua incidência, bem como a 

estipulação do percentual está balizada pelo princípio da indisponibilidade do interesse 

público. 

A alegação de multa abusiva não merece prosperar, tendo em vista que os 

percentuais e as bases de cálculo estão fundadas na relevância dos serviços a serem 

prestados pela Contratada e os prejuízos possivelmente ocasionados pela interrupção dos 

mesmos. 

Além disto, os valores globais estimados para o contrato, não se chegará a valores 

exorbitantes com a aplicação de multas, quando necessário. As penalidades 

contratualmente estabelecidas observam o critério da proporcionalidade, uma vez que são 

razoavelmente estabelecidos percentuais diferenciados por gravidade e períodos de 

descumprimento, sendo o valor global do contrato apenas a referência, o que não abala a 

proporcionalidade da sanção. 
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Note-se que o dispositivo apresenta consonância à legislação vigente, a saber, o 

artigo 87 da Lei nº 8.666/93, verbis: 

“Art.87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

(…) 

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; ” 

Portanto, o pedido não será atendido. 

11 – A APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM PRAZO DIVERSO DO ARTIGO 87, INCISO III 

DA LEI Nº 8.666/93 

Requer: (...) a adequação da Cláusula Vigésima Terceira da minuta do Contrato 

que estabelece penalidade de descredenciamento do SICAF pelo prazo de 5 anos, requer 

seja alterado e adotado o período legal de 02 (dois) anos. 

Resposta: O artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, cumulado com o artigo 28 do Decreto 

nº 5.450/2005, estabelecem a legalidade do prazo de descredenciamento no SICAF por 5 

(cinco) anos. 

Com base nos legislação demonstrada acima, o Edital não será alterado neste 

ponto. 

12 – REAJUSTES DOS PREÇOS E TARIFAS 

Requer a impugnante em síntese: (...) a alteração da previsão contratual, da 

seguinte forma: 12 meses, a contar da data de assinatura do presente instrumento, 

considerando seu valor básico o atualizado até esta data, devendo ser utilizado como índice 

de reajuste o IGP-DI. 

Resposta: Conforme estabelece o item 15.10 do Edital, e 15.5 da Minuta do 

Contrata, bem como afirma o artigo 57, §1º da Lei 8.666/93, que as cláusulas de contrato 

assegurarão a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. 
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Desta forma, o Contrato possuirá reajuste a cada 12 meses a contar da data de 

assinatura de seu Contrato. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Por todo o exposto, ficam mantidas as regras do Edital do Pregão Eletrônico nº 

014/2017. 

Assim, decido conhecer a impugnação interposta pela empresa OI S/A e, no mérito, 

negar-lhe provimento, mantendo os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2017. 

Por fim, comunico que a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 014/2017, 

está mantida para o dia 13/11/2017, às 09 horas. 

Florianópolis, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

             Ronaldo Pierri 

Pregoeiro do Coren/SC 

Matrícula nº 325 


