
 
 
 

RESPOSTAS A IMPUGNAÇÃO 
 
 
Processo Licitatório n.º 11/2014 – Modalidade Pregão Presencial n.º 09/2014. 
 
A empresa Telefônica Brasil S/A apresentou impugnação sobre o processo em 
referência e após apreciação da Pregoeira, resultaram: 
 
01) ESCLARECIMENTO QUANTO AO CNPJ DA NOTA FISCAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
Resposta: No presente caso, os argumentos da impugnante não podem ser 
levados em consideração, em homenagem ao princípio constitucional da 
igualdade, pois o CRA-MG não pode dar tratamento diferenciado a nenhum 
licitante. 
 
Com relação à formalização do contrato, entende esta Pregoeira que afrontaria a 
legalidade do ato a formalização contratual junto à empresa diversa da 
participante da licitação, mesmo que filial da adjudicada, pois se tratariam de 
pessoas jurídicas diversas.  
 
Desta forma, somente será aceito um CNPJ por licitante, ou seja, desde a fase de 
habilitação até a formalização de contrato, o que elidirá eventuais 
questionamentos futuros dos órgãos de controle quanto à diferenciação de CNPJ 
da empresa licitada e o utilizado para fins de Contrato/Nota Fiscal e por sua vez, 
do pagamento pelos serviços prestados.  
 
Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
 
Sobre a questão o Acórdão nº 3056/2008 – Plenário, na peça impugnatória, tem a 
seguinte citação no voto do Ministro Relator: 
 
“(...) Ademais, a utilização do CNPJ da matriz em contratos cuja prestação de serviços se dá em 
outros estados, pelo que demonstram a contratada e o CEFET/MG, em suas manifestações, é 
prática Recorrente. Verifico que foram, igualmente, celebrados contratos com as seguintes 
Órgãos/Entidades: Universidade Federal de São João Del-Rei, Secretaria do Estado do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social (EspíritoSanto); Furnas Centrais Elétricas S.A (Espírito Santo 
e Minas Gerais). Tal procedimento, aliás, está em sintonia, ao contrário do que afirma a 
Representante, com a Nota Técnica nº 091/2008, da Procuradoria Federal no CEFET/MG (fls. 
87/91 - vol. Principal), in verbis: "Neste Contexto, de acordo com os comprovantes extraídos do 
sistema SIASG (Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais), de fls.732/736, a empresa 
Fortemaca é Segurança Patrimonial Ltda. possui dois cadastros, da matriz e outro da filial, cada 
qual com o seu CNPJ. Como optou pela participação na licitação com o cadastro da matriz, 
(...)sagrando-se vencedora, o contrato decorrente tem que ser realizado com o cadastro desta, 
sob pena de burla ao Processo licitatório. Não por outro motivo que, nos termos do Memo 
CCONT nº 222/2008, da Coordenação-Geral de Convênios, Contratos e Prestação de Contas do 
CEFET/MG, de fls. 741, é inicialmente impossível, tecnicamente, a contratação de empresa com 
CNPJ diferente do já lançado no sistema quando da realização da licitação. De igual modo, o 
parecer técnico de fls. 746 é no sentido de que o sistema não disponibiliza a emissão de nota de 
empenho para CNPJ diferente do utilizado no Pregão eletrônico."  E não poderia ser de outra 



forma, se assim não o fosse, estar-se-ia  infringindo o art. 55, inciso XI, da Lei 8.666/1993, que 
dispõe sobre a vinculação da proposta do vencedor ao edital de licitação. Como resta confirmado 
que toda a relação contratual tem como parte a matriz da empresa Fortemaca é Segurança 
Patrimonial Ltda, vencedora do Processo licitatório, não vejo óbice em aquiescer com a proposta 
da unidade técnica.” 

 
02) ESCLARECIMENTO QUANTO AO NÚMERO DE ACESSOS SOLICITADOS. 

NECESSÁRIA FORMATAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS EM 
ATENÇÃO À REAL DEMANDA ADMINISTRATIVA. 

 
Resposta: Referente ao item 2, subitem 2.1 do Anexo I – Termo de Referência, 
esclarecemos que o número de linhas ativas/habilitadas e o número de linhas a 
título de reserva foram estimadas com base no perfil atual de utilização do serviço 
e os valores a serem orçados devem ser considerados computando-se a 
quantidade estimada de 15 linhas. 
 
Não há divergência entre o item 2.1 do Anexo I – Termo de Referência e a tabela 
constante no Anexo IV – Proposta Comercial, já que foram solicitados os preços 
para 13 linhas ativas/habilitadas e 02 linhas a serem ativadas posteriormente, a 
qualquer momento, de acordo com a necessidade da Contratada.  
 
Quanto a alegação de que o edital deve ser retificado em relação a este item, 
“inibindo quaisquer disparidades que porventura possam advir em função da 
formatação das propostas apresentadas por eventuais operadoras interessadas”, 
não procede, pois os preços solicitados foram discriminados por valor unitário e 
total na tabela do Anexo IV – Proposta Comercial e serão quitados mensalmente 
de acordo com a utilização do serviço pelo Contratante, conforme explicitado no 
item 2.1, letra “j” do Termo de Referência. 
 
03) AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA COTAÇÃO INTEGRAL DE ASSINATURA 

EM PLANILHA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS. 
 
Resposta: Em referência ao item 2.1, item k” do Termo de Referência do edital, 
bem como a planilha de formação dos preços transcrita no Anexo IV – Proposta 
Comercial,  esclarecemos que foram informadas as fórmulas nas colunas 
indicando que o valor total mensal das assinaturas se refere a 15 linhas e não a 
1: 
 
LOTE I  

ITEM 
TIPO DE 
SERVIÇO 

UNID. 

QUANTIDADE 
TOTAL MENSAL 
INCLUINDO 
TODOS OS 
ACESSOS (A) 

Nº DE 
ACESSOS 

VALOR 
UNIT. 
(B) 

VALOR 
TOTAL 
MENSAL 
(AxB) 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 
(AxB) 
x12 

1 
Assinatura 
Mensal 

UNID. 1 15   
 Neste item, 
(A x B) x 15  

  

 
 
 
 
 
Desta forma, não há necessidade de correção do item, conforme solicitado por 
esta operadora. 
 



04) AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO ESTIMADO DOS PREÇOS EM PLANILHA 
ABERTA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS. VIOLAÇÃO DO 
ARTIGO 7º, § 2º, INCISO II E ARTIGO 40, § 2º, INCISO II DA LEI FEDERAL 
Nº 8.666/1993. 
 

Resposta: Alega a impugnante “ausência de orçamento estimado dos preços em 
planilha aberta de composição de custos unitários. Violação do artigo 7º, §2º, 
inciso II e artigo 40, §2ª, inciso II da lei 8666/1993.” perfaz suposta irregularidade. 
 
Contudo, em sede de pregão, a questão ganha novos contornos, segundo as 
decisões do Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo o TCU, o valor 
estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários é exigido “se for o 
caso”, conforme Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU 
/Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília : TCU, 
Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de 
Editoração e Publicações, 2010.; (pg. 79). 
 
Com efeito, em duas decisões o TCU modulou os efeitos do inciso II, §1º, do 
art.40 da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações:  
 

“Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do 
edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo 
administrativo relativo ao certame.  
Ficara a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e 
conveniência de incluir esse orçamento no edital ou informar, no ato convocatório, 
a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo. Acórdão 394/2009 
Plenário (Sumário)” 
 
“Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e preços unitários deverá constar obrigatoriamente do Termo de 
Referencia, ficando a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da 
oportunidade e conveniência de incluir tal Termo de Referencia ou o próprio 
orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a disponibilidade do 
orçamento aos interessados e os meios para obtê-lo. Acórdão 1925/2006 Plenário 
(Sumário)” 

 
Assim, a omissão no edital do preço de referência, não tende de forma alguma a 
prejudicar a participação de alguma empresa no certame e sim proporcionar a 
administração uma competitividade maior, com menor preço. No entanto, 
conforme acima descrito e fundamentado, julgo improcedente referido 
questionamento quanto à ausência de cotação de preço no edital. 
 
O detalhamento dos orçamentos encaminhados pelas empresas operadoras de 
telefonia móvel e internet 3G, interessadas no certame, encontram-se à 
disposição no processo licitatório, inclusive com a discriminação dos itens cotados 
por unidade, por valor total mensal e por valor total anual. 
 
A média apurada é composta pelos valores informados pelas operadoras, o qual é 
utilizado como parâmetro de valor de mercado, para o serviço a ser contratado. 
 
 
 
 



 
05) ESCLARECIMENTO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

POR EVENTUAIS PERDAS OU ROUBOS, DOS APARELHOS, POR PARTE 
DE TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO JURÍDICA, DIVERGÊNCIA EM 
EDITAL. IMPUTAÇÃO NECESSARIAMENTE DIRIGIDA À CONTRATANTE. 

 
Resposta: Parece que a empresa não entendeu que a responsabilidade quanto a 
roubos e furtos será da Administração, cabendo a Contratada apenas repor com 
custos para Contratante, cabendo a esta responsabilizar o integrante da 
instituição pelo extravio, roubo ou furto do aparelho. O item será reformulado de 
forma que as empresas entendam que o CRA-MG se responsabilizará pelos 
roubos e furtos, cabendo ao Conselho ser reembolsado pelo integrante do órgão 
pelo eventual acontecimento. 
 
No entanto, para evitar entendimentos diversos o edital será alterado. 
 
Retificamos o item 20 – Condições Gerais, letra “c” do Anexo I – Termo de 
Referência do edital como ERRATA Nº 04. 
 
06)  AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS APARELHOS, PRAZOS DIVERGENTES E 
EXÍGUOS PARA SUBSTITUIÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS. 

 
Entendemos que seja de praxe que os equipamentos sejam enviados à 
assistência técnica conforme orientações da operadora contratada, sendo 
obedecidas as cláusulas contratuais do Serviço Móvel Pessoal e regras do 
fabricante que não sejam onerosas, ao rito normal do serviço, para a 
Administração. Todavia, a operadora não pode se abster de prestar a devida 
assistência, caso o aparelho entregue seja totalmente inservível, assim 
demonstrando o laudo técnico. 

 
Vide ERRATA Nº 01, publicado no site do CRA-MG em 17/11/2014 e 
encaminhada via correio eletrônico às empresas interessadas no certame, na 
mesma data. 
 
07) PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. 
 
Mantém-se o prazo. Vide “Respostas a Questionamentos nº 01 – Questionamento 
nº 10 – Resposta”, publicado no site do CRA-MG em 17/11/2014 e encaminhada 
via correio eletrônico às empresas interessadas no certame, na mesma data. 
 
 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2014. 
 
 
Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes. 
Pregoeira - Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
 


