Ilmo. Sr. Pregoeiro da Agência Peixe Vivo – Agência de Bacia Hidrográfica

Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Ato Convocatório n.º 07/2019
Oi Móvel S.A (em Recuperação Judicial), sociedade anônima, com sede no Setor Comercial
Norte, quadra 03, Bloco A, Ed. Estação Telefônica – Térreo – Parte 2, Brasília, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, representada em conformidade com seu Estatuto Social,
simplesmente denominada Oi, vem, por intermédio de seu representante legal, com fulcro no
art. 12, do Decreto 3.555/2000, apresentar Impugnação aos termos do Edital em referência,
pelas razões a seguir expostas:
Razões de Impugnação
A Agência Peixe Vivo – Agência de Bacia Hidrográfica instaurou ato convocatório, registrado
sob o nº 07/2019, visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE ALTA DEFINIÇÃO (CODEC) E
CÂMERA, PARA UTILIZAÇÃO EM SALAS DE REUNIÕES COM CAPACIDAE PARA 20
PESSOAS, PARA OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO NAS CIDADES
DE MACEIÓ – AL E MONTES CLAROS - MG, PARA O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO)
MESES” (Anexo I).”

Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra as quais
se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas para participar de
forma competitiva do certame.
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.

EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE TRABALHISTA COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO APLICÁVEL ÀS

CONTRATAÇÕES EMPREENDIDAS PELO PODER PÚBLICO

O item 7.7.1, alínea “g” do Edital exige, a título de regularidade trabalhista, que as licitantes
apresentem Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de modo a comprovar a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
Sobre esse ponto, necessário mencionar que 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:
“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 DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943.”
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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. Neste 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)
(...)
§ 2o Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou
com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos
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.
Ante o exposto, requer a adequação do item 7.7.1, alínea “g” do Edital, para que permitam
expressamente a comprovação da regularidade trabalhista por meio da apresentação de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do § 2º do Art.
642-A da CLT.
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2.

INDEVIDA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE MENSALMENTE

O item 16.3 do Edital e a Cláusula Quarta da Minuta do Contrato estabelecem que a
Contratada deverá apresentar os comprovantes de regularidade fiscal/social/trabalhista
mensalmente, ou seja, no momento do pagamento junto com a nota fiscal/fatura.
Inicialmente é importante observar que tal obrigação não encontra guarida na Lei n.º 8.666/93,
portanto, sem lastro legal.
Não obstante tal fato, é importante observar que a exigência de apresentação das certidões de
regularidade juntamente com as notas fiscais não é razoável. Explica-se: as certidões de
regularidade fiscal/social/trabalhista possuem um período de vigência que ultrapassa o período
mensal (30 dias).
Assim, a apresentação mensal das referidas certidões foge dos padrões lógicos, visto que o
prazo de validade das mesmas ultrapassa o período de trinta dias.
É de suma importância observar que não está se discutindo aqui a necessidade da
manutenção dos requisitos de habilitação durante toda a execução do contrato. Tal fato é
inquestionável! O que se discute nesta análise é a desproporcionalidade e ilegalidade em exigir
a apresentação mensal desses requisitos, principalmente, pelos mesmos possuírem período de
vigência superior à 30 (trinta) dias.
Vale corroborar, que a Administração Pública possui fé pública para certificar as informações
apresentadas nas certidões. Se a certidão informa que seu prazo de validade é de 120 dias,
porque a contratada deverá apresentar a certidão mensalmente?
Verifica-se a incongruência na aplicação da exegese do item 16.3 do Edital e da Cláusula
Quarta da Minuta do Contrato. Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Carlos Ari Sundfeld, na obra “Fundamentos de Direito Público” afirma o seguinte acerca da
proporcionalidade (fls. 165):
“A proporcionalidade é expressão quantitativa da razoabilidade. É inválido o
ato desproporcional em relação à situação que o gerou ou à finalidade que
pretende atingir.”
Ora, o administrador está jungido ao Princípio da Legalidade, portanto, ao determinar
obrigações que não possuem previsão legal, atua de forma desproporcional e irrazoável.
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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
a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa”1.
O princípio da regra da razão expressa-se 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 interesses
sacrificados e aqueles que se pretende proteger.”2
Diante disso, requer a alteração do item 16.3 do Edital e da Cláusula Quarta da Minuta do
Contrato para que não exija a apresentação mensal das certidões de regularidade
fiscal/trabalhista/sociais,

sob

pena

de

ferir

os

Princípios

da

Razoabilidade,

da

Proporcionalidade, da Legalidade e ainda, o da fé pública inerente aos documentos públicos
(certidões).

3.

RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE

A Cláusula Quarta, parágrafo segundo da Minuta do Contrato dispõe que “Nenhum pagamento
será efetuado enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira ou contratual
em virtude de penalidade aplicada”.
Entretanto, o art. 87 da Lei de Licitações define rol taxativo de sanções aplicáveis à Contratada,
prevendo a hipótese de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação,
impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou

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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contratar com a Administração Pública. Não obstante, não consta em nenhum momento a
previsão de retenção dos pagamentos.
Nesse sentido, deve-se impedir que o Edital imponha à Contratada medidas que não estejam
relacionadas ao art. 87 da Lei 8.666/1993, em obediência ao princípio da legalidade. Dessa
forma, pode-se afirmar que a exigência editalícia em comento não tem razão de ser, sendo
impossível promover a retenção dos pagamentos como sanção ao não cumprimento da
regularidade fiscal.
Esse é entendimento recentemente esposado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no
sentido de que a perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou
parcelada justifica a imposição de sanções à Contratada, mas não autoriza a retenção de
pagamentos por serviços prestados:
“Consulta formulada pelo Ministério da Saúde suscitou possível divergência
entre o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
401/2000 e a Decisão nº 705/1994 – Plenário do TCU, relativamente à
legalidade de pagamento a fornecedores em débito com o sistema da
seguridade social que constem do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente registra a expedição,
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de orientação
baseada no Parecer 401/2000 da PGFN, no sentido de que “os bens e
serviços efetivamente entregues ou realizados devem ser pagos, ainda que
constem irregularidades no Sicaf”. Tal orientação, em seu entendimento,
colidiria com a referida decisão, por meio do qual o Tribunal firmou o
entendimento de que os órgãos e as entidades da Administração Pública
Federal devem exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada,
a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a
da seguridade social. O relator, ao endossar o raciocínio e conclusões do
diretor de unidade técnica, ressaltou a necessidade de os órgãos e
entidade da Administração Pública Federal incluírem, “nos editais e
contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que
estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a execução
do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação”, além das sanções resultantes de seu descumprimento.
Acrescentou que a falta de comprovação da regularidade fiscal e o
descumprimento de cláusulas contratuais “podem motivar a rescisão
contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades
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previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas não a retenção do
pagamento”. Caso contrário estaria a Administração incorrendo em
enriquecimento sem causa. Observou, também, que a retenção de
pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do
art. 87 da Lei nº 8.666/93. O Tribunal, então, decidiu responder à
consulente que os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal devem: a) “… exigir, nos contratos de execução continuada ou
parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade
fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do disposto
no § 3º do art. 195 da Constituição Federal”; b) “… incluir, nos editais e
contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que
estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a integral
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento
a essa cláusula, a rescisão do contrato e a execução da garantia para
ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração,
além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso
I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93)”. (Acórdão n.º 964/2012-Plenário,
TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012) (grifo
nosso)
Na mesma esteira encontra-se a jurisprudência do STJ:
“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A
REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A exigência de regularidade fiscal para a participação no procedimento
licitatório funda-se na Constituição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195
que "a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios", e deve ser mantida
durante toda a execução do contrato, consoante o art. 55 da Lei 8.666/93.
2. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado
ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que
equivale assentar que a Administração poderá atuar tão somente de acordo
com o que a lei determina.
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3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a retenção
do pagamento pelos serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a
referida sanção à empresa contratada, sob pena de violação ao
princípio constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de
cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do
contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a
suspender o pagamento das faturas e, ao mesmo tempo, exigir da
empresa contratada a prestação dos serviços.
4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional ‘não significa
que a Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao
cumprimento de seus deveres contratuais sob alegação de que o particular
encontra-se em dívida com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A
administração poderá comunicar ao órgão competente a existência de
crédito em favor do particular para serem adotadas as providências
adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará
ato abusivo, passível de ataque inclusive através de mandado de
segurança.’ (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, São Paulo, Editora Dialética, 2002, p. 549).
5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 633.432/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ
20/06/2005, p. 141)
Assim, existindo na data de pagamento pendências fiscais, poderá a Administração, atendendo
ao princípio da legalidade, aplicar uma das sanções definidas no art. 87 da Lei de Licitações,
não sendo admissível a imposição de sanção que fuja ao rol taxativo do dispositivo legal citado.
Frise-se que o princípio da legalidade, sendo o elemento basilar do regime jurídicoadministrativo, é considerado como aspecto indissociável de toda a atividade administrativa,
vinculando as ações do administrador à lei, sendo decorrência direta do Estado Democrático
de Direito. Dessa forma, impor sanção que extrapola a lei importa em desrespeito inexorável ao
princípio da legalidade.
Diante disso, tendo em vista que a suspensão do pagamento pelos 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, requer a modificação da Cláusula Quarta, parágrafo segundo da Minuta do
Contrato.
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4.

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PREVISÃO DE PENALIDADE POR ATRASO DE PAGAMENTO

Da análise do instrumento convocatório notou-se a ausência de garantias à Contratada em
caso de atraso no pagamento da parcela avençada.
Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a aplicação
supletiva dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado no
âmbito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 66 da Lei de Licitações
determina que “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial”.
Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da
Contratante deverá gerar as devidas consequências. No caso em quadra, caracteriza-se a
mora por parte da Contratante. Em assim sendo, deverá ressarcir a Contratada no que tange
aos ônus de mora, a saber: juros moratórios, multa moratória e correção monetária.
Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que não pode a
Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de desequilíbrio da relação
contratual. Ademais, a mora da Administração culminada com a não incidência dos encargos
devidos gera incondicionalmente o locupletamento sem causa desta.
Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar,
respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um por cento)
ao mês. A correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice definido pela FGV. A
razão pela fixação de tais parâmetros se dá na prática usual do mercado em geral, incluindo o
de telecomunicações. Verifica-se que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para
a Administração situação de flagrante desequilíbrio, influenciando, em última análise, no
equilíbrio econômico-financeiro da Contratada.
Pelo exposto, faz-se necessária a inclusão de item no Edital referente ao ressarcimento
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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Pedido
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a 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.
Belo Horizonte - MG, 10 de maio de 2019.
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