ILMO. SR. PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL –
DETRAN/DF.

REF.: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2017.

OI S.A., em Recuperação Judicial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº
76.535.764/0001-43, “OI” vem, por seu representante legal, com fulcro no art. 18 do Decreto n.º
5.450/2005, apresentar Impugnação aos termos do Edital em referência, pelas razões a seguir
expostas:

RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF instaurou
procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, sob o n.º 02/2017, visando
a Contratação de empresa prestadora de serviços contínuos de chamadas telefônicas de longa
distância nacional (chamadas interurbanas) originadas de telefones fixos, para atender a
demanda do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A DO
EDITAL.
Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é
exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe seja
necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da
máxima competitividade possível entre os interessados.

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e a
melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, motivo pelo
qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por meio da presente
manifestação.
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ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS
1. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM REGIME DE CONSÓRCIO OU QUE
SEJAM CONTROLADORAS, COLIGADAS OU SUBSIDIÁRIAS ENTRE SI

O item 3.2.1 do Edital veda a participação de empresa que esteja reunida em consórcio ou que
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

Primeiramente,

cumpre

elucidar

algumas

questões

referentes

ao

mercado

de

telecomunicações. É cediço que no âmbito da oferta de serviços de telecomunicações verificase a escassez de competitividade, predominando no mercado poucas empresas. Tal fenômeno
caracteriza-se pela própria natureza do mercado em questão, ora a entrada de empresas que
exploram tal serviço é restrita, haja vista a necessidade de grande aporte de capitais,
instalação de infraestruturais e dentre outros fatores que impedem a existência de um número
razoável de empresas disponíveis para prestar o referido serviço.
Há ainda de se ressaltar que o desenvolvimento da economia amplamente globalizada implicou
na formação de grupos econômicos em escala mundial, sendo o mercado de telecomunicações
um dos grandes exemplos. A economia das grandes corporações reduziu ainda mais a oferta
de serviços de telecomunicações, ocorrendo em escala global a aglomeração de companhias e
formação de um mercado eminentemente oligopolista.
Traçadas as linhas gerais referentes ao mercado de telecomunicações, pode-se afirmar com
convicção que as restrições de participação de empresas nas licitações devem ser, mais que
em outros casos, muito bem justificadas e necessárias. Isto porque, em homenagem aos
princípios da competitividade e isonomia, apenas se podem admitir as restrições objetivas e
legítimas.
Nesse sentido, não pode prosperar a imposição editalícia de impedimento de participação de
empresas em regime de consórcio. Tal determinação fulmina diretamente a competitividade do
certame por não existir grande número de empresas qualificadas para prestação do serviço
licitado e pela própria complexidade do objeto licitado. Ademais, verifica-se que o próprio artigo
33 da Lei n.º 8666/93 permite expressamente a participação de empresas em consórcio.
Corroborando tal entendimento, verifica-se a primorosa lição de Marçal Justen Filho sobre a
permissão de consórcio na licitação. Se num primeiro momento a associação de empresas em
consórcio pode gerar a diminuição da competitividade, em outras circunstâncias, como a do
presente caso, pode ser um elemento que a garanta, senão vejamos:
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“Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados positivos e
compatíveis com a ordem jurídica. Há hipóteses em que as circunstâncias
do mercado e (ou) complexidade do objeto tornam problemática a
competição. Isso se passa quando grande quantidade de empresas,
isoladamente, não dispuserem de condições para participar da licitação.
Nesse caso, o instituto do consórcio é via adequada para propiciar
ampliação do universo de licitantes. É usual que a Administração Pública
apenas autorize a participação de empresas em consórcio quando as
dimensões e complexidade do objeto ou as circunstâncias concretas exijam
a associação entre os particulares. São as hipóteses em que apenas
poucas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais
1

exigidas para a licitação .” (grifo nosso)
Com espantosa precisão, o entendimento de Marçal Justen Filho subsume-se perfeitamente ao
caso em questão. O mercado é naturalmente restrito e o objeto da licitação complexo a ponto
de reduzir a participação de empresas, sendo a competitividade reduzida por essas
características. Nesse sentido, a imposição de mais uma restrição apenas põe em risco o
princípio da competitividade.
Nesse sentido, cumpre trazer os seguintes entendimentos do TCU acerca da matéria:
“No entender da Unidade Técnica, não obstante constituir faculdade da
Administração permitir ou não a participação de empresas em consórcio nas
aludidas convocações, no presente caso, a vedação teria ocorrido sem a
adequada motivação, o que teria inviabilizado a participação de mais
licitantes, em prejuízo do princípio da ampla competição.” (Acórdão
59/2006 - Plenário)
“Não prospera também o argumento de que a possibilidade de formação de
consórcio no Edital afastaria eventual restrição à competitividade da licitação.
A constituição de consórcio visa, em última instância, a junção de 2
(duas)

ou

mais

empresas

para

realização

de

determinado

empreendimento, objetivando, sob a ótica da Administração Pública,
proporcionar a participação de um maior número de empresas na
competição, quando constatado que grande parte delas não teria
condições de participar isoladamente do certame. (...)” (Acórdão n.º
1.591/2005, Plenário, rel. Ministro Guilherme Palmeira) (grifo nosso)
1

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2010, p. 495.
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Dessa forma, vê-se que mesmo sendo discricionariedade da Administração a permissão ou
não de consórcio de empresas, sua restrição deve ser devidamente fundamentada e deve
colimar sempre com as condições do mercado e do objeto licitado, de forma que seja garantida
a competitividade.
Nota-se, tanto do entendimento doutrinário quanto jurisprudencial, que a permissão de
consórcios nas licitações tem aspecto bifronte, podendo gerar ou restringir a competitividade.
Não obstante, conforme se demonstrou acima, a formação de consórcios é medida válida e
necessária, que irá beneficiar a Administração com o aumento da participação de empresas na
licitação, aumentando a competição entre elas e reduzindo, inevitavelmente, o preço final da
contratação.
Da mesma forma, não deve haver restrições quanto ao consórcio de empresas que sejam
coligadas, controladoras e controladas. Isso porque, decorrente das particularidades do
mercado e da economia globalizada, é comum a existência no âmbito das telecomunicações
conglomerados econômicos que necessitam dessa ferramenta jurídica para participarem das
licitações. Frise-se que muitas das vezes a prestação do serviço por empresa isolada não é o
suficiente, necessitando da atuação em conjunto para a consecução do objeto da licitação.
Ante o exposto, de forma a possibilitar a participação de um maior número de empresas no
certame, garantindo a sua competitividade e a busca pela proposta mais vantajosa à
Administração Pública, requer a exclusão dos itens em comento, para que seja permitida a
participação em consórcio de empresas do mesmo grupo, nos termos do art. 33 da Lei n.º
8.666/93.
2. SOBRE A EXIGÊNCIA DE CONSULTA A DETERMINADOS CADASTROS NÃO
PREVISTOS EM LEI
Os Itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 do Edital determinam que o pregoeiro consultará os
sistemas de registros de sanções SICAF, CEIS, Cadastro Nacional de Condenações por
Improbidade Administrativa (CNCIA) do Conselho Nacional de Justiça e Lista de Inidôneos
(TCU), visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de
participar deste certame.
Primeiramente, vale destacar que os documentos exigíveis para a habilitação estão indicados
2

no art. 27 da Lei 8.666/93 e somente podem se referir à habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do
2

A Lei n.º 8.666/93 é adota subsidiariamente na presente licitação, nos termos do artigo 9 da Lei n.º 10.520/02
(“Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei n.º 6.666, de 21 de junho de 1993),
bem como do Preâmbulo do ato convocatório.
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disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/88. São, portanto, os requisitos de habilitação
previstos no art. 27 da Lei n.º 8.666/93 são numerus clausus.
Com efeito, o elenco dos arts. 28 a 31 da Lei de Licitações deve ser pautado como máximo, ou
seja, o Edital não poderá exigir mais do que ali previsto.
Ora, a atividade licitatória deve necessariamente sujeitar-se ao disposto na ordem jurídica, em
observância ao princípio da legalidade.
É dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir documentos de
habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que comprovem
a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeiro dos licitantes, nos termos do art.
3

37, inciso XXI, da Constituição Federal .
Logo, as exigências habilitatórias não podem ultrapassar os limites da razoabilidade, além de
não ser permitido o estabelecimento de cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter
competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para o cumprimento do objeto licitado.
Certamente não é o caso das exigências habilitatórias previstas no item em comento, as quais
não guardam compatibilidade com o objeto licitado, razão pela qual são totalmente
dispensáveis.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União:
“No certame licitatório, os documentos que podem ser exigidos quanto à
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeiro,
regularidade fiscal e prova de cumprimento do disposto no inciso XXX III do
art. 7o da Constituição Federal estão adstritos aqueles previstos nos artigos
27 a 31 da Lei no 8.666/1993.” (Acórdão 2056/2008 Plenário)
Como visto, deve-se agir com cautela na fase de habilitação, a fim de não incidir em exigências
exacerbadas, desarrazoadas, e afastar a verdadeira competição. Ad argumentadum tantum, a
prevalecer tal exigência, estar-se-á impedindo a participação de diversos potenciais licitantes.
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“Art. 37 (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. (...)” (grifamos)
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Ademais, na eventualidade de existirem sanções registradas nesses cadastros, só poderia se
dizer que existiria impedimento de participação, se a sanção ali cadastrada fosse restritiva do
direito de participar de licitações, cujos efeitos estão limitados ao órgão penalizante na forma
do Art. 87, III, da Lei 8.666/93. Ou seja, para que se possa associar o resultado da consulta
como impeditivo de participação, a sanção ali registrada deve ser restritiva de participação
somente com o presente órgão licitante.
Assim, a simples existência de registro de penalidade de suspensão ou impedimento com
outros órgãos que não o licitante, não pode ser condicionante da participação. Para que haja
impedimento, a sanção registrada deve necessariamente ser em face do órgão licitante, sob
pena de se estar ampliando o previsto na Lei 8.666/93, impedindo a participação de empresas
punidas em quaisquer casos, ferindo frontalmente a jurisprudência dominante do TCU sobre o
tema.
Ante o exposto, requer a exclusão das exigências previstas nos itens em comento, posto que
não estão relacionadas diretamente com a execução do objeto, bem como vão além do rol
previsto nos itens 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93.
Ou então, que seja esclarecido se a consulta aos itens em comento só impedirão à
participação no certame de Empresas que possuam qualquer inscrição de sanção,
contrariando o art. 87, III, da L. 8666/93.
3. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO
APLICÁVEL ÀS CONTRATAÇÕES EMPREENDIDAS PELO PODER PÚBLICO
O Item 10.5.3 do Edital exige, a título de habilitação, prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa
válida.
Porém, a apresentação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas
também possibilita o titular a participar de licitações, conforme a seguir restará demonstrado.
A recente inovação legislativa veiculada pela Lei n.º 12.440/2011 institui a chamada Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e altera a Lei n.º 8.666/1993 para exigir a regularidade
trabalhista como requisito de habilitação no certame licitatório.
Assim, o inciso IV do art. 27, bem como o inciso V do art. 29 da Lei n.º 8.666/93 passaram a ter
a seguinte redação, respectivamente:
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“Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados,
exclusivamente, documentação relativa a:
(...)
IV – regularidade fiscal e trabalhista;”
“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista,
conforme o caso, consistirá em
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretoo

o

Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943.”
Com efeito, a Lei n.º 12.440/2011 criou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
Para sua expedição organizou-se o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT,
centralizado no Tribunal Superior do Trabalho, a partir de informações remetidas por todos os
Tribunais Regionais do Trabalho do país. Deste Banco constam as pessoas físicas e jurídicas
que são devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva.
As dívidas registradas no BNDT incluem as obrigações trabalhistas, de fazer ou de pagar,
impostas por sentença, os acordos trabalhistas homologados pelo juiz e não cumpridos, os
acordos realizados perante as Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9958/2000) e não
cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho (Lei
nº 9958/2000) e não cumpridos, as custas processuais, emolumentos, multas, honorários de
perito e demais despesas oriundas dos processos trabalhistas e não adimplidas.
Nesse sentido, cumpre trazer à colação o § 2º do art. 642-A da CLT, incluído pela Lei n.º
12.440/2011:
“Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Incluído pela Lei nº
12.440, de 2011)
(...)
o

§ 2 Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou
com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos
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Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da
CNDT. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)” (grifo nosso)
Nesse diapasão, a exemplo do que ocorre no art. 206 do Código Tributário Nacional com as
certidões positivas com efeitos de negativas fiscais, também previu o legislador esta
possibilidade para o sistema trabalhista. Com isso, garantiu-se que um maior número de
empresas pudessem estar regularizadas perante a Justiça Trabalhista.
Não obstante, vê-se que a disposição do Edital fere não somente o texto legal mencionado,
mas também o sentido intrínseco do dispositivo, ao não prever a possibilidade de regularização
jurídica por parte das empresas licitantes por meio da Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa. Tal determinação editalícia fere o caráter competitivo do certame no momento em
que pode gerar a diminuição da participação de mais empresas na competição.
Ante o exposto, requer a adequação do Item em comento, para que se permita,
expressamente, 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.
4. DO VALOR E PRAZO DA GARANTIA
O item 16.2 do Edital estipula que a garantia a ser apresentada deverá corresponder ao
percentual de 5% (cinco por cento) sob o valor total do contrato no momento da assinatura do
Contrato.
Faz-se necessário mencionar que levando-se em consideração o valor estimado da presente
contratação, o percentual de garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato não é
razoável.
Dessa forma, baseando-se na previsão legal contida no artigo 56, § 2º, da Lei 8.666/1993, de
que a garantia exigida não excederá a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
importante reiterar a necessidade de redução do mesmo.
Além disso, o prazo para assinatura do Contrato é de cinco dias úteis, ou seja, nesse interim
deve ser prestada a garantia, ocorre que tal prazo é demasiadamente exíguo.
Considerando que a Contratada poderá optar, entre outras, pela modalidade "caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública" como garantia, salienta-se que essa é prestado junto a
Caixa Econômica Federal como determina o Decreto-Lei 1.737/79, e essa instituição somente
efetiva o depósito mediante a apresentação do Contrato firmado entre as partes.
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Nesse sentido, se faz necessário a dilação de prazo de entrega da garantia para até 30 dias
após assinatura do Contrato para que todos os trâmites sejam cumpridos dentro da instituição
financeira.
Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Para José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja,
aquilo que se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram
[1]

a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa ”.
O princípio da regra da razão se expressa em procurar a solução que está mais em harmonia
com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à
preocupação primária da segurança, temperada pela justiça, que é a base do Direito.
A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a
racionalidade do procedimento e de seus fins.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:
“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o
excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe
ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os
[2]

interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger .”
O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua
conduta se apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses
padrões, algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode,
portanto, existir violação ao referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente
revestida de licitude.
Com efeito, o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da
finalidade, como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:

[1]

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2011, p. 36.
[2]
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2010, p. 78.
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“A Administração Pública, ao atuar no exercício de discrição, terá que estabelecer critérios
aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas
e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. (...)
Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de discrição)
significa que lhe deu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem
enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não significa como é evidente,
que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores,
paixões pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa que
liberou a Administração para manipular a regra de Direito de maneira a sacar dela efeitos não
pretendidos nem assumidos pela lei aplicada. Em outras palavras: ninguém poderia aceitar
como critério exegético de uma lei que esta sufrague as providências insensatas que o
administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente condutas desarrazoadas, pois isto
[3]

corresponderia a irrogar dislates à própria regra de Direito .”
Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao
princípio da razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e
indiscutivelmente ilegal. Inexiste, por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado
princípio.
Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências de
severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei
ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais.
Desta feita, a apresentação de garantia equivalente ao percentual máximo permitido em Lei
não é razoável, razão pela qual se requer a modificação do item 16.2 do Edital, para que a
garantia exigida não corresponda ao limite máximo de 5% (cinco por cento) e que seja
apresentada em até 30 dias da assinatura do Contrato.
PEDIDO
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, OI
requer que V. Sª julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 horas,
acolhendo-a e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua
consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.
Brasília/DF, 26 de Janeiro de 2017.
[3]

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2010, p.
108.
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