
 
 

 

 

 

 
 
 

Ref: Pregão Eletrônico nº 32/2015 

 

Contratação de prestação de serviço móvel pessoal – SMP, a ser executado de forma contínua, 

com fornecimento dos aparelhos telefônicos móveis, que possibilite efetuar e receber ligações 

locais e de longa distância em todo o território nacional e internacional, e que tenha acesso 

ilimitado à internet; e de equipamento de internet móvel com cobertura nacional, por um período 

de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Trata-se da análise do pedido de impugnação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A em 

face das exigências constantes dos Termo de Referência e do Edital. 

 

 

I) DA ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

ITEM 01 

O objeto do ato convocatório em apreço envolve a contratação de empresa para a prestação de 

serviços móvel pessoal - SMP no Rio de Janeiro e Distrito Federal, conforme item 5.1.2 do 

Termo de Referência, por meio da adjudicação do objeto em um único lote.  

Todavia, é importante ressaltar que cada Estado/Unidade Federativa tem uma legislação 

tributária própria, resultando em alíquotas e incidências tributárias distintas de acordo onde os 

serviços são prestados. Neste sentido, os serviços prestados num determinado local podem ser 

faturados apenas pela filial da empresa naquele Estado/Unidade Federativa, permitindo, assim, a 

incidência tributária própria da região.  

Assim, a empresa apresentará na fase de habilitação e proposta de preços os documentos em 

nome exclusivamente de sua matriz, mas os faturamentos somente podem ser efetivados pela 

filial de cada Estado/Unidade Federativa onde os serviços serão efetivamente prestados. Destaca-

se que não há qualquer problema neste procedimento, dado que, a pessoa jurídica da contratação 

é a mesma daquela que efetivou a habilitação no certame.  

Vale ressaltar que tal alteração não significa mudança da pessoa jurídica prestadora do serviço, 

dado que se trata de apenas uma única pessoa jurídica e, portanto, de um único sujeito de 

direitos e obrigações, sendo que a diferenciação do CNPJ ocorre apenas para efeito de 

Administração Tributária, com o foco na diferenciação entre a matriz e as filiais.  

Caso, justificadamente, entenda-se pela impossibilidade de atendimento – o que se admite por 

mera eventualidade – cabe destacar o disposto na Lei 8.666/93, notadamente o art. 15, IV da Lei 

8.666/93, no que tange à licitação da prestação de serviços em vários Estados em um único lote:  

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas;  

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;  

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;  
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IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade;” (grifos de nossa autoria).  

No mesmo sentido, os §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei 8666/1993 são suficientemente claros neste 

ponto:  

“Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 

determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:  

(...)  

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 

licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala”. (grifos de nossa autoria). 

Diante do exposto, é impossível a participação de uma única licitante, com o mesmo CNPJ, que 

atenda com plenitude o Estado e a Unidade Federativa contemplados no lote proposto, por 

questões meramente tributárias, haja vista que cada região possui índices tributários 

diferenciados, conforme já exposto nesta peça.  

Desta feita, deve ser esclarecido se, não obstante o contrato seja firmado com a matriz, se as 

faturas podem ser emitidas individualmente pelas filiais, possibilitando a participação das 

empresas. Todavia, caso não seja permitido o faturamento de acordo com as filiais que prestarão 

serviços para cada regional, requer o desmembramento do objeto em lotes distintos para cada 

área solicitada (RJ e DF), possibilitando, assim, a participação das empresas no certame.  

Desta feita, diante dos esclarecimentos, requer que seja retificado o edital permitindo que o 

CNPJ das notas fiscais seja com a filial da licitante do Estado/Unidade Federativa onde os 

serviços serão efetivamente prestados, mas, que na fase de habilitação e oferecimento de 

propostas sejam exigidos tão somente os documentos da matriz, suficientes para 

comprovar quaisquer situações da empresa, como grupo societário, e resguardar direitos e 

deveres do contratante, assim como o contrato seja firmado com a matriz da empresa. 

Destarte, cumpre esclarecer que para melhor conferência do contratante, na nota fiscal 

será inserido além do CNPJ da filial que prestará o serviço também o CNPJ da matriz da 

empresa.  

Ademais, requer-se o desmembramento do objeto em lotes distintos para cada área solicitada 

(Rio de Janeiro e Distrito Federal), possibilitando, assim, a participação das empresas no 

certame. 

 

Resposta: Em razão do disposto no item 6.18.2 do termo de referência “Todos os serviços prestados devem ser faturados com o 
CNPJ apresentado pela CONTRATADA na proposta”, poderão ser apresentados na fase de habilitação o CNPJ da matriz e da 
filial.  

Acerca da separação em lotes para cada unidade de fornecimento (Rio de Janeiro e Brasília), este 

procedimento cria o risco de itens desertos ou fracassados além da redução da escalabilidade da 

contratação dado à reduzida quantidade de minutos a ser contratada em Brasília; questão esta 

prevista nos §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei 8666/93, considerando-se também que diversas 

operadoras atuam nas regiões citadas no Termo de Referência. 

Quanto à habilitação da matriz e das filiais é necessário apresentar os documentos relativos a 

todos CNPJs envolvidos na proposta.  
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Sobre o assunto, cabe reproduzir trecho do Acórdão nº 3.056/2008 - TCU - Plenário, em cujo 

relatório o Min. Benjamin Zymler (relator) transcreve a análise da unidade técnica daquela Corte 

sobre a questão da regularidade fiscal da matriz e da filial (grifos nossos): 

 

“Relatório 

(...) 

13. A diferença entre matriz e filial ganha importância quando se 

refere ao regime tributário, tendo em vista que uma goza de 

autonomia em relação à outra. Assim sendo, é que se expede uma 

certidão negativa ou positiva para a matriz e outra para a filial. 

Nesse sentido, a título de exemplo, a matriz pode apresentar débito 

e a filial não, e vice-versa. Deste modo, para fins licitatórios, os 

documentos de habilitação de licitante devem ser apresentados 

em nome da matriz ou da filial, não sendo permitido apresentar 

parte em nome da matriz e parte em nome da filial. 

14. Acrescente-se que, se a matriz participa da licitação, todos os 

documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em 

seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é 

que participa da licitação, todos os documentos de regularidade 

fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu 

próprio CNPJ. 

15. Destaca-se, ainda, que há certos tributos, especialmente em 

relação ao INSS e ao FGTS, cuja arrecadação pode ser feita de 

forma centralizada, abrangendo, portanto, matriz e filiais. Se 

assim o for, tais certidões, mesmo as apresentadas pelas filiais, 

são expedidas em nome da matriz, sem que nisto haja qualquer 

ilegalidade. 

(...) 

17. Assim, verifica-se que a referida Decisão TCU nº 518/97 - 

Plenária (embargada), posteriormente acrescida da redação 

constante da Decisão TCU nº 679/97 - Plenária (Sessão de 

15.10.97), tornou pacífica a jurisprudência acerca do tratamento a 

ser dispensado às empresas participantes de Processos licitatórios, 

notadamente, quanto às diferenças entre os números de CNPJ das 

respectivas matriz e filial, nos comprovantes pertinente ao CND, 

FGTS, INSS e Relação de Empregados, quando a empresa 

Interessada comprovar a centralização do recolhimento de 

contribuições, tendo em vista legalidade desse procedimento. 

(...) 

19. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também já 

enfrentou questão relacionada à diferença de CNPJ entre matriz e 

filial. Leia-se: 
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‘É cabível a comprovação de despesa pública mediante nota fiscal 

emitida por matriz ou filial da mesma empresa, face ao disposto 

nos artigos 47 usque 51, da Resolução TC-06/89 (a Resolução nº 

TC-06/89 foi substituída pela Resolução TC-16/94), considerando 

a unidade das mesmas e a pluralidade de domicílios que lhes são 

peculiares, não se constituindo em óbice o fato do processamento 

do empenho discriminar unidade (matriz ou filial) diversa 

daquela que emitirá a nota fiscal. Havendo matriz ou filial 

sediadas no Estado Catarinense, com o propósito de evitar a 

evasão de tributos, o Órgão ou Entidade pública adquirente 

poderá dar preferência pela emissão de nota fiscal por aquela aqui 

sediada.’ (TCE-SC, prejulgado nº 249) 

20. Pelo exposto, tanto a matriz, quanto à filial, podem participar 

de licitação e uma ou outra pode realizar o fornecimento, haja 

vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Atente-se, todavia, para 

a regularidade fiscal da empresa que fornecerá o objeto do 

contrato, a fim de verificar a cumprimento dos requisitos de 

habilitação. 

(...) 

Voto 

(...) 

A Secex/MG, ao manifestar-se sobre os novos elementos trazidos 

aos autos após as diligências, abordou o mérito com a devida 

propriedade, em percuciente instrução que integra o Relatório 

precedente e cujos fundamentos incorporo, desde já, às minhas 

razões de decidir.” (grifou-se) 

 

Da mesma forma, também o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, 

conforme se verifica da ementa do julgado abaixo: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO 

SOMENTE DA MATRIZ. REALIZAÇÃO DO CONTRATO POR 

FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 29, II E III, DA LEI DE 

LICITAÇÕES MATÉRIA FISCAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. 

ARTIGO 127, II, CTN. I - Constatado que a filial da empresa ora 

interessada é que cumprirá o objeto do certame licitatório, é de se 

exigir a comprovação de sua regularidade fiscal, não bastando 

somente a da matriz, o que inviabiliza sua contratação pelo 

Estado. Entendimento do artigo 29, incisos II e III, da Lei de 

Licitações, uma vez que a questão nele disposta é de natureza 

fiscal. II - O domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito 

privado, em relação aos atos ou fatos que dão origem à obrigação, 

é o de cada estabelecimento - artigo 127, II, do Código Tributário 

Nacional. III - Recurso improvido.” 

(STJ, REsp 900.604/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
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PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 178 

– grifou-se)  

 

ITEM 02 

 

Neste item, a impugnante insurge-se contra norma regulamentadora da Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações) a quem compete, entre outras atribuições, a regulação do setor 

de telefonia, tanto fixa quanto celular no país. Veja-se abaixo redação do artigo 22 da Resolução 

Anatel nº 575, de 28 de outubro de 2011, Publicado: Segunda, 31 outubro 2011 

  

Art. 22.  Durante o PMT, a Prestadora deve garantir uma Taxa de Transmissão Instantânea na 

Conexão de Dados, tanto no download quanto no upload, em noventa e cinco por cento dos 

casos, de, no mínimo: 

I -  vinte por cento da taxa de transmissão máxima contratada pelo Usuário, nos doze 

primeiros meses de exigibilidade das metas, conforme estabelecido no art. 55 deste 

Regulamento; 

II -  trinta por cento da taxa de transmissão máxima contratada pelo Usuário, nos doze 

meses seguintes ao período estabelecido no inciso I deste artigo; e 

III -  quarenta por cento da taxa de transmissão máxima contratada pelo Assinante, a 

partir do término do período estabelecido no inciso II deste artigo. 

  

§ 6º  Todos os canais de atendimento da Prestadora devem estar capacitados a orientar 

o Usuário quanto à obtenção, instalação e utilização do software de que trata este 

artigo. 

§ 7º  É da Prestadora o risco pelas falhas do software de medição que afetem 

negativamente os resultados alcançados. 

§ 8º  A medição deve ser realizada do ponto de vista do Usuário do SMP e a partir de 

sua Estação Móvel até o PTT, conforme definição do Grupo a que se refere a Seção I do 

Capítulo XI. 

§ 9º  O Grupo a que se refere a Seção I do Capítulo XI poderá definir, além dos dispostos 

acima, outros aspectos técnicos e operacionais referentes ao software de que trata este 

artigo. 

  

Sendo assim, a administração da Susep considera que visou tão somente a levar a efeito 

regulamento pátrio acerca do serviço objeto desta licitação. No tema em tela, não assiste razão 

à empresa. Ademais, tal exigência pretende assegurar a qualidade dos serviços a serem 

prestados a esta Autarquia, com a garantia de uma velocidade mínima satisfatória. 

ITEM 03 

 

A licitante questiona o fato de que “a planilha disposta no Anexo I – Modelo de Proposta se 

restringiu a indicar espaço para cotação do Adicional de Deslocamento – AD, não apresentando 

espaço para cotação do DSL, formador do roaming”. 

Argumenta ainda que “as ligações em roaming constituem um ônus adicional à prestação comum 

do serviço de telefonia celular, dado que envolve a participação de outra rede na execução do 
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serviço [....]”, e acrescentando em seguida que “as cobranças das ligações em roaming são feitas 

a partir dos valores de AD2 e DSL2, de forma simultânea [....]”.  

Baseada nesses argumentos, afirma que, além do item AD, deve haver previsão de precificação 

do DSL na planilha de preços, com a devida estimativa da Contratante.  

Ocorre que a Anatel, através da Resolução n° 477, de 7 de agosto de 2007, que aprova o 

Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, prevê em suas definições apenas o AD, com a redação 

do art. 3° da seguinte forma: 
Art. 3º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: 

I - Adicional por Chamada - AD: valor fixo cobrado pela Prestadora de SMP, por 

chamada recebida ou originada, quando o Usuário estiver localizado fora de sua Área 

de Mobilidade;[....][grifo] 

Traz também o seguinte entendimento, em seu art. 55, o que demonstra não haver a obrigação de 

que cobrança do valor de DSL, por minuto: 
Art. 55. O Plano Básico de Serviço deve conter, no mínimo, as seguintes características: 

[....] 

IV - a discriminação individualizada dos seguintes valores cobrados do Usuário:  

a) Habilitação; 

b) Assinatura; 

c) Valor de Comunicação 1 - VC1; 

d) Adicional por Chamada - AD; 

V -  [....][grifo] 

Cabe ainda registrar que o valor de DSL, pleiteado pela licitante, foi instituído em Setembro de 

1994, quando se tratava do Serviço Móvel Celular - SMC, ao contrário do SMP, outorga atual. 

Nesta ocasião, o usuário não podia optar pela operadora de Longa Distância, e o DSL visava 

remunerar a rede de terceiros utilizada.  

A partir da criação da outorga do SMP, que veio a suceder o SMC, a qual trouxe, entre outras 

mudanças, a possibilidade ao usuário de optar pela operadora de longa distância (através do CSP 

– código de serviço da prestadora), não se faz mais sentido a cobrança do valor de DSL, uma vez 

que o custo para esta remuneração passa a estar embutido na tarifa de Longa Distância da 

operadora escolhida.  

Dessa forma, entende-se que no SMP não existe previsão de cobranças de DSL1 e DSL2, muito 

menos sua obrigação, pois estes valores foram substituídos por uma tarifa de longa distância da 

sua área de registro para o local em que está na hora em que recebe a chamada. Fora isso, esta 

previsão não exclui a possibilidade da prestadora de SMP ser remunerada pelo uso de sua rede, 

que será cobrado através do AD, valor fixo por evento, como definido pela resolução Anatel. 

Ademais, a título de ilustração e para reforçar o fato de não haver a necessidade de inclusão de 

tarifas de DSL, pode-se observar em diversas propostas de preços de outras contratações, assim 

como em faturas de diversas operadoras, inclusive da própria impugnante, que não ocorre a 

cobrança para o deslocamento DSL. 

Diante do exposto, conclui-se pela manutenção da forma proposta na planilha de preços do 

referido Edital, visto que não haverá prejuízo para a precificação. Caso a licitante assim entenda 

necessário, poderá considerar em suas tarifas de LD os valores para deslocamento aqui 

reclamados. 

 

Questionamento 04 – Falta de Minutagem separada dos sub-tipos de ligações VC2 e VC3. 

A licitante afirma que a planilha de preços “contem equívocos no que tange a não determinação 

de cotação separada para os diversos subtipos de ligações VC2 e VC3”, pois a cotação separada 

“é essencial para o serviço a ser prestado, notadamente porque, conforme regulamentação da 

ANATEL, os critérios de composição de custo de um e outro tipo de ligação, ainda que sob o 

gênero VC2 ou VC3 são diferentes”. 
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Ressalte-se que a licitante não detalha quais são as diferenças dos critérios de composição de 

custos de cada tipo de ligação, nem quais seriam os reais impactos da não segregação da 

estimativa de minutagem para cada uma delas.  

Isto posto, cabe registrar que a Administração reconhece que as ligações VC2 e VC3 são de 

naturezas distintas, pois a Anatel, na área de ‘Perguntas Frequentes’ em seu sítio eletrônico, 

assim as apresenta, também de maneira simplificada: 
A tarifação VC2 é quando o segundo número do código DDD dos locais de origem e 

destino das chamadas são diferentes e o primeiro número é igual. 

Já a tarifação VC3 é quando o primeiro número do código DDD dos locais de origem e 

destino das chamadas é diferente. 

No entanto, durante a elaboração da planilha de formação de preços, e a devida pesquisa de 

preços visando a apuração do critério de aceitabilidade, constatou-se que todos os contratos 

apurados traziam tarifas de VC2 e VC3 idênticas, se diferenciando entre elas mesmas apenas 

pelo critério de operadora de destino, ou ligação para fixo e móvel. Além disso, também se 

verificou, em alguns sítios de operadoras autorizadas para a prestação do referido serviço, que os 

pacotes de Longa Distância Nacional levam em consideração este mesmo critério, ou seja, 

distingue apenas se a ligação se destina a mesma operadora, e por ser fixo ou móvel. 

Sendo assim, diante também da dificuldade de se estimar a minutagem separada, uma vez que 

todo o histórico de detalhamento de faturas da Susep não possui tal distinção – corroborando 

ainda mais com o entendimento de que na prática as operadoras não tarifam de maneira diferente 

-  e considerando que não haverá qualquer prejuízo para precificação dos serviços em questão, a 

Administração entende que não é pertinente tal requisição da licitante, e manterá a forma 

prevista no modelo de proposta. 

 

ITEM 04 

 

A licitante afirma que a planilha de preços “contem equívocos no que tange a não determinação 

de cotação separada para os diversos subtipos de ligações VC2 e VC3”, pois a cotação separada 

“é essencial para o serviço a ser prestado, notadamente porque, conforme regulamentação da 

ANATEL, os critérios de composição de custo de um e outro tipo de ligação, ainda que sob o 

gênero VC2 ou VC3 são diferentes”. 

Ressalte-se que a licitante não detalha quais são as diferenças dos critérios de composição de 

custos de cada tipo de ligação, nem quais seriam os reais impactos da não segregação da 

estimativa de minutagem para cada uma delas.  

Isto posto, cabe registrar que a Administração reconhece que as ligações VC2 e VC3 são de 

naturezas distintas, pois a Anatel, na área de ‘Perguntas Frequentes’ em seu sítio eletrônico, 

assim as apresenta, também de maneira simplificada: 
A tarifação VC2 é quando o segundo número do código DDD dos locais de origem e 

destino das chamadas são diferentes e o primeiro número é igual. 

Já a tarifação VC3 é quando o primeiro número do código DDD dos locais de origem e 

destino das chamadas é diferente. 

No entanto, durante a elaboração da planilha de formação de preços, e a devida pesquisa de 

preços visando a apuração do critério de aceitabilidade, constatou-se que todos os contratos 

apurados traziam tarifas de VC2 e VC3 idênticas, se diferenciando entre elas mesmas apenas 

pelo critério de operadora de destino, ou ligação para fixo e móvel. Além disso, também se 

verificou, em alguns sítios de operadoras autorizadas para a prestação do referido serviço, que os 

pacotes de Longa Distância Nacional levam em consideração este mesmo critério, ou seja, 

distingue apenas se a ligação se destina a mesma operadora, e por ser fixo ou móvel. 
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Sendo assim, diante também da dificuldade de se estimar a minutagem separada, uma vez que 

todo o histórico de detalhamento de faturas da Susep não possui tal distinção – corroborando 

ainda mais com o entendimento de que na prática as operadoras não tarifam de maneira diferente 

-  e considerando que não haverá qualquer prejuízo para precificação dos serviços em questão, a 

Administração entende que não é pertinente tal requisição da licitante, e manterá a forma 

prevista no modelo de proposta. 

 

ITEM 05 

 

A licitante expõe que  
o serviço intragrupo zero é calculado, por qualquer operadora, ilimitadamente, dado que 

envolve uma demanda de ligações que não são tarifadas individualmente, de modo que 

é essencial que haja uma cotação mensal única (equânime) para remunerar tal serviço 

em atenção ao número de acessos demandados por “modalidade/padrão” (área de 

circunscrição: local, regional ou nacional) suscitado.  

E conclui que “a estimativa de tráfego e valor unitário da espécie é incompatível com o método 

de tarifação exigido, dado que indica a contratação de minutos, ao passo que, geralmente, o 

serviço intragrupo zero é cobrado por meio de um valor fixo mensal (assinatura)”. 

Para esta questão, cumpre salientar, primeiramente, que não existe resolução da agência 

reguladora definindo a forma de cobrança de serviços intragrupo, sendo, portanto, definida pelas 

operadoras. 

Além disso, entende-se que, apesar da licitante estar expondo a forma de que procede com o 

cálculo e cobrança deste serviço, não significa que outras operadoras não procedam de maneira 

distinta, sendo esta a preocupação da Administração, ou seja, elaborar um modelo de proposta 

que se adeque a diversas possibilidades. 

Por último, analisando os pontos levantados, também se constata de que a forma proposta pela 

contratante não é incompatível com o modelo da licitante, segundo é afirmado. Para que seja 

compatível, basta apenas que realize uma pequena adaptação à planilha, como por exemplo, 

embutir este valor mensal fixo na cobrança do sistema de gerenciamento, visto que este deverá 

ser tarifado por equipamento; e zerar as tarifas intragrupo local, regional e nacional (existe até 

uma flexibilidade, pois não há obrigação de se ter as tarifas zerada, mas caso sejam geradas, a 

estimativa de minutagem não terá impacto nenhum no valor global da proposta).  

Sendo assim, entendendo que a questão está superada e esclarecida, sem que possa haver risco 

prejuízo na proposta de preços, conclui-se pela manutenção do modelo do Edital. 

 

ITEM 06 

 

Uma questão a ser discutida no edital em referência é relativa ao critério de apresentação do 

percentual de desconto em relação ao valor final indicado na planilha integrante do Anexo I – 

Modelo da Proposta.  

 

Pela indicação da planilha, há previsão de indicação específica de desconto para cada item a ser 

cotado (espaço para cotação por linha), não deixando claro se o percentual deve ser único para 

todos os itens ou se poderá ser indicado percentual diferente conforme cada espécie de ligação 
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mencionada na referida planilha.  

Vale ressaltar, ainda, que o mais comum nas licitações é a inserção não de percentual de 

desconto em relação a valores prefixados, mas apenas e tão-somente a oferta de preços unitários 

que, multiplicados pelo tráfego estimado, resultam em uma somatória final, objeto da planilha, 

que constitui o valor global para efeito de disputa.  

De fato, a colocação de percentual de desconto apenas dificulta a percepção do valor global 

objeto da disputa, notadamente porque, no caso concreto, a operadora pode ofertar valores 

unitários para cada tipo de ligação ou habilitação ou assinatura.  

Eventual “desconto” já poderá ser dado diretamente no momento da cotação do preço unitário, 

situação esta que faz carecer de sentido o desconto (linear ou não) colocado na planilha de 

preços.  

Desta forma, requer seja alterada a planilha para que seja retirada a coluna de percentual de 

desconto, formatando-se a disputa apenas pelo preço global resultante diretamente da oferta de 

cada licitante. Ainda que não seja alterado tal ponto, que seja definido se tal percentual de 

desconto deverá ser dado de forma linear ou se é possível apresentar percentuais diferentes 

conforme cada tipo de item a ser cotado. 

 

Resposta: A coluna de desconto não interfere na disputa pelo preço global e, por isso, não será 

retirada da proposta.   

Quanto ao segundo questionamento, esclarecemos que o percentual do desconto pode ser 

apresentado por item. 

 

ITEM 07 

 

Com relação ao prazo para assinatura do Termo de Contrato, o mesmo poderá ser acordado com 

a Contratante, desde que respeitado o prazo de validade da proposta que deverá ser igual ou 

superior a 60(sessenta) dias. 

 

ITEM 08 

 

A Certidão de Regularidade junto à Fazenda Nacional será exigida em nome da Empresa que 

participar do Pregão Eletrônico. Será aceita a certidão conjunta para fins de comprovação de 

regularidade previdenciária. 

 

ITEM 09 

 

O item 6.15.10 do edital trata de bloqueio/desbloqueio do serviço de roaming internacional, 

chamadas para códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e similares, auxílio à lista (102), Hora Certa 

(130) e similares, serviços recebidos a cobrar (chamadas, SMS e etc.), salas de jogos e de bate-



 

10 
 

papos, sorteios e eventos via SMS e MMS com o objetivo precípuo de evitar gastos não 

relacionados com atividades de serviço e em consonância com o princípio constitucional da 

economicidade. Tais bloqueios não necessitam ser executados via portal web, podem, ao 

contrário, ser executados por quaisquer meios colocados à disposição da Contratante. Neste caso, 

ao que parece, houve interpretação errônea por parte da impetrante. De outra monta, em relação 

ao item 6.17.1 discorre-se sobre o portal WEB para gestão dos aparelhos, consumo da franquia 

contratada etc. Ora, sem o referido portal, a fiscalização do contrato tornar-se-ia onerosa para a 

administração da Susep, contrariando princípio constitucional da eficiência. Em suma: 

reiteramos que os bloqueios requeridos podem ser realizados de quaisquer formas que se valham 

as proponentes, todavia a portal web destinar-se-á ao mero controle e fiscalização do contrato.  

 

ITEM 10 

 

O item 6.14 do edital trata da solicitação por CEP e não apenas listagem de municípios, sendo 

assim, entende a administração da Susep que a informação de possibilidade de cobertura por 

Município tão somente não atenderá às necessidades desta Autarquia. Requer-se então 

informação de área de cobertura por código de endereçamento postal, conforme norma editalícia. 

 

ITEM 11 

 

Quanto à responsabilidade nas hipóteses de extravio, perda ou roubo dos equipamentos, os itens 

6.15.6 e 6.15.7 do Termo de Referência determinam:  

6.15.6. Na hipótese de extravio, perda ou roubo de qualquer dispositivo, a CONTRATADA 

deverá efetuar a reposição num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a pedido do Gestor do 

Contrato, e inserir o valor do mesmo na próxima fatura da respectiva linha telefônica, com vistas 

ao ressarcimento por parte da CONTRATANTE, conforme o caso. Alternativamente à inclusão 

do valor em fatura para ressarcimento, o Gestor do Contrato poderá optar para que a 

CONTRATANTE restitua o bem, de mesma marca e modelo, à CONTRATADA.  

6.15.7. Nos casos mencionados no subitem anterior, o valor do equipamento deverá ser 

estabelecido com base no preço de mercado, confrontado com pelo menos mais 2 (dois) 

orçamentos, sendo aceita pesquisa em sítios especializados, e previamente aprovado pela 

CONTRATANTE.  

Todavia, deve ser alterada a fórmula apresentada pelo referido item para prever o ressarcimento 

no valor inscrito na nota fiscal que acompanhou o aparelho. 

 

Resposta: A fórmula apresentada está em consonância com o dever da Administração de 

justificar os valores para o pagamento do referido aparelho. 

No modelo proposto pela licitante não há garantia para a Administração de que o valor 

apresentado está de acordo com o praticado no mercado. 

 

ITEM 12  
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No que pertine à assistência técnica, como bem explicado no termo de referência, os aparelhos 

serão fornecidos pela contratada em regime de comodato. Ora, o usuário terá a fruição 

temporária do aparelho, devendo a propriedade retornar ao comodante ao cabo do contrato. Ao 

nosso sentir, está correta a previsão editalícia, pois não pode a administração responsabilizar-se 

por interceder junto aos fabricantes dos aparelhos dos quais não é sequer proprietária em caso de 

defeitos dos equipamentos. Resta claro então que acerta a equipe de contratação ao imputar à 

contratada a responsabilidade pela assistência técnica dos aparelhos. 

 

ITEM 13 

 

Os relatórios de indicadores de serviço referem-se aos parâmetros de qualidade estabelecidos no 

Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQ-SMP, 

aprovado pela Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011. Os indicadores a serem 

informados são os obtidos utilizando as regras estabelecidas pela agência reguladora nas 

localidades de prestação do serviço, não havendo, pelo prescrito no item 16.5, exigência de 

apuração individualizada para os terminais móveis objeto dessa contratação. 

 

ITEM 14 

 

Os itens 6.18.4 e 6.18.5 do Termo de Referência preveem que:  

6.18.4 O detalhamento da utilização do serviço de dados também poderá ser solicitado à 

CONTRATADA esporadicamente, que enviará arquivo em até 3 (três) dias úteis, em formato 

eletrônico compatível com o descrito no subitem.  

6.18.5 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por linha, 

com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de uma nova linha deve ser feito sempre 

em uma nova página.  

Primeiramente, é fundamental esclarecer que as faturas são documentos padronizados, emitidas 

em modelos que respeitam a regência estabelecida pela ANATEL, sem que seja possível a 

inserção de quaisquer outros dados que não aqueles expressamente autorizados pelo órgão 

regulador.  

De fato, conforme regulamentação da ANATEL, a fatura é emitida com o resumo e o valor 

utilizado por linha, com a quantidade de dados trafegados bem como a descrição da quantidade e 

minutagem referente ao serviço de voz durante o ciclo da fatura.  

Em relação ao serviço de voz, o detalhamento respectivo, até para evitar gastos desnecessários 

de papel, é disponibilizado via WEB, de forma que a entidade licitante, caso queira, possa obter 

as informações necessárias.  

No entanto, em relação ao serviço de dados não é possível, pela peculiaridade do serviço, a 

disponibilização, em qualquer meio, do consumo detalhado. Assim sendo, é inviável o 

detalhamento do consumo de dados, com a descrição, por exemplo, dos dados consumidos a 

cada conexão, endereços navegados, dentre outros, sendo possível apenas o fornecimento da 

informação sobre a quantidade de dados trafegados durante o ciclo da fatura.  
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Dessa forma, requer-se a retirada da obrigatoriedade de fornecimento mensal de faturas nos 

termos indicados pela impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais descritas que 

geraria a não participação das operadoras no certame, em função dos ônus contratuais 

decorrentes da inadimplência (que seria iminente) quanto a tais exigências específicas na nota 

fiscal/fatura. 

 

Resposta: A disponibilização das faturas detalhadas via Web, em um dos formatos estabelecidos 

no item 6.18.1, supre a necessidade constante do termo de referência. 

Quanto aos serviços de dados, é suficiente para atender ao termo de referência o fornecimento da 

informação sobre a quantidade de dados trafegados durante o ciclo da fatura. 

 

 

II) DA CONCLUSÃO 

 

Em face do acima exposto, decido por não acatar o pedido de impugnação interposto, mantendo-

se a data de abertura da licitação. 

 

 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2015. 
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