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 Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos, 

 

 
1. O presente processo veicula Impugnação aos termos do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 12/2020, que tem por escopo a contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado 

(STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional e Discagem Direta Gratuita (DDG-0800), 

para atender a esta Corte de Contas, pelo período de 30 (trinta) meses, cujo procedimento 

licitatório se desenvolve nos autos do processo nº 40/100077/2020. 

 
2. A impugnação subscrita pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A. (Peça 004) 

apresenta os seguintes itens: 

 

 Alternatividade de comprovação de capital ou patrimônio líquido mínimo de até 10% do 

valor estimado pela administração; 

 Pagamento via nota fiscal com código de barras;  

 Pagamento em caso de recusa do documento fiscal; 

 Retenção do pagamento pela contratante; 

 Das penalidades excessivas; 

PREGÃO ELETRÔNICO – IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 
COMUTADA (STFC) – CONHECIMENTO – 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO ITEM 4 DA 
IMPUGNAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DAS 
DEMAIS ALEGAÇÕES. 
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 Limitação da responsabilidade da Contratada aos danos diretos comprovadamente 

causados à Contratante; e 

 Exigência abusiva. 

 

3. Inicialmente, no que diz respeito à tempestividade, opinamos pelo 

conhecimento da presente Impugnação, uma vez que a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

12/2020 estava marcada para o dia 11 de maio de 20201 e o envio da impugnação, via e-mail, 

ocorreu no dia 18 de abril de 2020 (Peça 003), portanto em conformidade com o prazo estabelecido 

no art. 24 do Decreto nº 10.024/20192.  

 

4. Ressalta-se que todos os pedidos formulados pela Empresa Impugnante (Peça 

004) foram rechaçados pelo i. Pregoeiro, nos termos da decisão acostada como Peça 009. 

 

5. Conforme sinalizado pelo i. Pregoeiro, atenta-se para o fato de que, exceto pela 

primeira, TODAS AS DEMAIS insurgências já foram objeto de análise desta especializada, em virtude 

de Impugnações protocoladas em ocasiões anteriores pela ora Impugnante (por meio do processo 

nº 040/5591/2014 ou do processo nº 040/0820/2015, ou em ambos). 

 

6. Antes de adentrarmos no mérito, faz-se mister registrar nosso espanto ao 

verificar que a Empresa “Oi” fundamenta3  sua Impugnação em Decreto há muito revogado pelo 

                                                 
1 Em 29 de abril de 2020, o mencionado Pregão Eletrônico foi suspenso “sine die”por decisão do Pregoeiro, conforme 

e-mail encaminhado aos licitantes informando sobre a “necessidade de se reavaliar o valor estimado da licitação tendo 
em vista a alteração na especificação do item 3 (linhas diretas) no sentido de permitir a utilização de outra tecnologia 
aprovada pela ANATEL”. 
2 Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 
edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  
§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da 
impugnação. 
3 “(...) 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: (...)”.  
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Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 20194, vigente em nosso ordenamento jurídico desde 28 

de outubro de 2019. 

 

7. Dito isto, passamos à análise das questões apresentadas, esclarecendo que 

mantivemos a nomenclatura proposta pela Impugnante, relativamente aos aspectos questionados 

(item 1 a 7). Realizaremos breve síntese das razões e pedidos formulados para, em seguida, 

manifestarmo-nos justificadamente item a item acerca de sua procedência ou não. Vejamos: 

 

1 - ALTERNATIVIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO MÍNIMO DE ATÉ 10% DO VALOR ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO:  

 

8. Alega a Impugnante que o item 12.10.1.2 do Edital “afronta flagrantemente o 

artigo 31, § 2º e §3º da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre a alternatividade para cumprimento de 

tal exigência de qualificação econômica”5.  

 

9. Por esta razão, pleiteia “a adequação do item 12.10.1.2 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 

                                                 
4 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2020 – Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns 
de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

5 “art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar- se-á:  
(...)  
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no 
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou garantias 
previstas no §1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômica-financeira dos 
licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.  
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.”  
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patrimônio líquido mínimo não superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

nos termos do artigo 31, § 3°, da Lei nº 8.666/93 e ao artigo 44 da IN/MARE nº 2/2010”. 

 

10. Ora, tais alegações não fazem o menor sentido quando temos em vista o teor do 

subitem impugnado, que dispõe o seguinte: 

12.10.1.2. O licitante que apresentar resultado igual ou 
inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) deverá comprovar Patrimônio Líquido não inferior 
a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação ou do item pertinente.  

 

11. Ao que parece a Impugnante sequer leu atentamente o teor do item 12.10 do 

Edital referente à qualificação econômico-financeira, isto é, sobre a comprovação da boa situação 

financeira da empresa interessada em participar do certame. Nesse sentido, o subitem 12.10.1.1 

estabelece que tal comprovação “será constatada mediante obtenção de  indices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultante da aplicação das 

fórmulas: (...)”. 

 

12. Portanto, insurge-se a impugnate contra o que não está escrito no instrumento 

convocatório. Resta claro que apenas e tão somente na hipótese de resultado igual ou inferior a 1 

(um), em qualquer dos índices mencionados, é que se fará a comprovação do Patrimônio Líquido 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, 

nos termos do  estabelecido no subitem 12.10.1.2. 

 

13. Assim, nada obstante o equívoco da empresa e considerando a clareza e correção 

do item 12.10.1.2 do Edital, opinamos pela improcedência do item 01. 
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2 - PAGAMENTO VIA NOTA FISCAL COM CÓDIGO DE BARRAS  

 

14. No que diz respeito ao item 21.16 do Edital, afirma que o sistema de pagamento 

adotado por esta Corte de Contas para a presente contratação “encontra-se em dissonância com o 

procedimento de pagamento adotado relativamente aos serviços de telecomunicações, uma vez 

que estes são pagos mediante apresentação de fatura (nota fiscal com código de barras), ou 

mediante SIAFI nos casos de órgãos vinculados à Administração Pública Federal, como é o caso da 

ANATEL”.  

 

15. Ademais, assevera que “qualquer outra forma de pagamento, como o depósito 

em conta corrente previsto no Edital, causará transtornos ao sistema de contas a receber da 

empresa de telecomunicações contratada”. 

 

16. Mais uma vez observa-se que a Impugnante limitou-se a copiar e colar pedidos 

formulados no passado sem se dar ao trabalho de ler o presente Edital, insurgindo-se e pleiteiando 

por algo que já foi objeto de acolhimento há anos – formalização do pagamento mensal da 

prestação do serviço via boleto bancário – e que já consta na redação do subitem 21.1 do Edital, 

razão pela qual opinamos pela improcedência do item 02.  

 

3 - PAGAMENTO EM CASO DE RECUSA DO DOCUMENTO FISCAL 

 

17. Insurge-se a empresa Impugnante contra o item 21.1.1 do Edital e a Cláusula 

Décima, parágrafo único, da Minuta do Contrato, que estabelecem, respectivamente, o seguinte: 

 

                                                 
6 21.1. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária para crédito em conta corrente 
por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de boleto/fatura, no prazo máximo de até 30 (trinta) 
dias, contados da sua apresentação, atestado por dois servidores do setor competente deste Tribunal, após a regular 
liquidação da despesa, na forma da legislação vigente.  
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21.1.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância 7  que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA (PAGAMENTOS) – Os pagamentos 
serão efetuados à CONTRATADA no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da data da apresentação da 
documentação relativa à regularidade trabalhista, 
previdenciária e do documento de cobrança 
devidamente atestado pelo setor competente deste 
TRIBUNAL, após a regular liquidação da despesa, na 
forma da legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Quaisquer erros no 
preenchimento do documento de cobrança, 
escusáveis ou não, implicarão na postergação do prazo 
do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados 
do dia seguinte à data de sua reapresentação, corrigido 
e atestado pelo órgão competente deste TRIBUNAL. 

 

18. A Impugnante não considera “razoável, haja vista que a parcela incontroversa, ou 

seja, aquela sobre a qual não paira qualquer dúvida, deve ser paga pela Administração 

prontamente, não sendo necessário aguardar a correção da fatura”. Em função do exposto, requer 

a adequação do instrumento convocatório, “a fim de que o pagamento da parcela incontroversa 

seja efetuado imediatamente pela Contratante e o restante após a devida regularização do 

documento fiscal”. 

 

                                                 
7  O trecho do item 21.1.1 que se refere à circunstância que impede a liquidação da despesa será objeto de 
considerações por ocasião da análise do próximo item, qual seja, o item 4 – “Retenção de Pagamento pela 
Contratante”.  
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19. Contudo, por ordem expressa do art. 126, § 3º, do Decreto nº 3.221/81, 

“Nenhuma quitação poderá ser aceita sob reserva ou condição”. Na mesma toada, o § 4º do artigo 

supracitado estabelece que “Na hipótese de serem encontrados erros na ocasião do exame de 

documento de despesa, os servidores incumbidos do preparo do pagamento deixarão de emitir o 

cheque correspondente e levarão o fato ao conhecimento de seus superiores”. 

 

20. Conforme já esclarecido em parecer anterior desta SAJ, exarado no Processo nº 

040/0820/2015, a Impugnante fez questionamento idêntico que à época mereceu o seguinte 

pronunciamento por parte desta Secretaria: 

 
“Destarte, não há que se falar em pagamento diante 
de erros verificados em Nota Fiscal/Fatura, seja qual 
for a sua natureza – desde equívocos mais simplórios, 
como quanto a identificação do credor ou descrição da 
despesa, até aqueles que digam respeito diretamente 
aos valores devidos, à liquidação da despesa ou as 
alíquotas tributárias a serem recolhidas, entre outros. 

 
É imprescindível rememorar que os contratos 
administrativos possuem natureza de contrato de 
adesão e assim devem ser considerados diante de sua 
finalidade precípua cristalizada na proteção do 
interesse público. A correta identificação das despesas 
realizadas pela Administração é um dever esculpido na 
Constituição e regulamentado por leis próprias, possui 
índole obrigatória, já que está sujeita à fiscalização 
pelos órgãos constitucionalmente incumbidos das 
funções de controle. 

 
Desse modo, caracterizada está a legalidade e 
imperatividade do comando em comento. Outrossim, 
cabe esclarecer que a delonga ou não na realização do 
pagamento dependerá apenas da diligência da 
Contratada em sanar eventuais falhas detectadas no 
tocante à nota fiscal. 
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Por fim, no que diz respeito ao adiantamento da 
parcela incontroversa, caso haja erro no faturamento 
apenas de parte do valor, entendemos não haver 
obrigatoriedade de efetuar seu pagamento, uma vez 
que, repise-se, a coercitividade somente advém da 
apresentação de nota fiscal válida e imaculada. Desse 
modo, ainda que haja juízo de conveniência e 
oportunidade da Administração, em análise casuística 
do caso concreto, em realizar o pagamento de parte do 
valor, mesmo nesta hipótese, deverá ser apresentada 
nova nota fiscal identificando corretamente a parcela 
a ser paga, sobrestando-se o adimplemento do 
restante até que as partes contratantes cheguem a um 
acordo acerca de seu questionamento.”  

 

21. Isto posto, opinamos pela improcedência do item 03. 

 

4 - RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE 

 
22. Ainda acerca do item 21.1.1. do Edital e da Cláusula Décima (PAGAMENTO)8 da 

Minuta do Contrato, alega a Impugnante a impossibilidade de retenção de pagamento, uma vez 

que o ato constituiria uma sanção à Contratada, que se submete apenas às sanções taxativamente 

definidas pelo art. 87 da Lei de Licitações. Por esta razão, conclui que “impor sanção que extrapola 

a lei importa em desrespeito inexorável ao princípio da legalidade”. 

 

23. Segundo o ilustre Pregoeiro afirmou, “deparamo-nos com uma afirmação 

infundada, pois não existe no texto do Anexo IV (Minuta de Contrato) a disciplina segundo a qual 

                                                 
8 CLÁUSULA DÉCIMA (PAGAMENTOS) – Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) 

dias contados da data da apresentação da documentação relativa à regularidade trabalhista, previdenciária e do 
documento de cobrança devidamente atestado pelo setor competente deste TRIBUNAL, após a regular liquidação da 
despesa, na forma da legislação vigente.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quaisquer erros no preenchimento do documento de cobrança, escusáveis ou não, 
implicarão na postergação do prazo do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte à data de sua 
reapresentação, corrigido e atestado pelo órgão competente deste TRIBUNAL.  
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor do pagamento efetuado com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um por cento) 
ao mês, procedendo-se ao cálculo pro rata die, entre o 31o (trigésimo primeiro) dia da data da apresentação do 
documento de cobrança e a data do efetivo pagamento. 
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“Fica reservado ao TRIBUNAL reter parcelas do pagamento na hipótese de não comprovação de 

cumprimento das condições inerentes à Regularidade Fiscal da CONTRATADA.” Observarmos que 

este mesmo questionamento já foi tratado na impugnação aos termos do Edital do Pregão 

Eletrônico no 3/2014 (processo administrativo n° 040/5591/2014 – Impugnante: Telemar Norte 

Leste)”. 

 

24. No que se refere à retenção de pagamento pela Administração nos contratos 

administrativos, à época do pagamento, como forma de forçar a contratada a adimplir com suas 

obrigações, esta possibilidade, de fato, não foi contemplada na Cláusula Décima da Minuta do 

Contrato, abaixo transcrita. Conforme esclarecido acima, a alegação foi objeto de apreciação no 

processo nº 040/5591/2014, tendo sido  acolhida em parte à época.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA (PAGAMENTOS) – Os pagamentos 
serão efetuados à CONTRATADA no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da data da apresentação da 
documentação relativa à regularidade trabalhista, 
previdenciária e do documento de cobrança 
devidamente atestado pelo setor competente deste 
TRIBUNAL, após a regular liquidação da despesa, na 
forma da legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quaisquer erros no 
preenchimento do documento de cobrança, 
escusáveis ou não, implicarão na postergação do prazo 
do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados 
do dia seguinte à data de sua reapresentação, corrigido 
e atestado pelo órgão competente deste TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor do pagamento 
efetuado com atraso sofrerá incidência de juros de 1% 
(um por cento) ao mês, procedendo-se ao cálculo pro 
rata die, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data 
da apresentação do documento de cobrança e a data 
do efetivo pagamento. 

 
25. Contudo, verifica-se que o item 21.1.1 do Edital ainda prevê a retenção do 

pagamento pela Contratante. Vejamos: 
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21.1.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou 
dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
26. Assim, considerando que a redação acima, especificamente com relação ao 

primeiro exemplo, pode ser fruto de equívoco e com o objetivo de resgatar a coerência entre a 

redação do Instrumento Convocatório e da Minuta do Contrato, sugerimos que o mencionado 

item seja alterado para passar a adotar o seguinte texto: 

 

21.1.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, por exemplo, a inadimplência contratual, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

Assim, mantendo a possibilidade de retenção do pagamento, por exemplo, na 

hipótese de não prestação do serviço (inadimplência contratual), opinamos pela procedência 

parcial do item 04.  

 

5 - PENALIDADES EXCESSIVAS 

 

27. A Impugnante defende a ilicitude dos itens 22.2.2 e 22.2.3 do Edital e a Cláusula 

Oitava, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Minuta de Contrato, que prevêem “aplicação de multas que podem 
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extrapolar o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato estabelecido pelo Decreto nº 

22.626/33, em vigor conforme o Decreto de 29 de novembro de 1991”.  

 
28. Considerando que, com exceção do primeiro, todos os questionamentos já foram 

objeto de apreciação, o item que ora se examinha também já foi apresentado pela Empresa 

Impugnante9. Transcreveremos abaixo parte do parecer desta SAJ ao abordar o tema no bojo do 

processo nº 040/0820/2015: 

 

“Estabelece o art. 86, II, da Lei nº 8.666/93 a possibilidade de 
aplicação ao contratado de “multa, na forma prevista no 
instrumento convocatório ou no contrato”, em caso de 
inexecução total ou parcial do negócio jurídico firmado com a 
Administração.  

 
Especificamente quanto à multa moratória, os dispositivos 
editalícios ora combatidos disciplinam sua aplicação conforme 
dispõem os arts. 589, II, e 592 do Decreto nº 3.221/81 – 
RGCAF, senão vejamos: 

  
Art. 589 – Sem prejuízo de indenização por 
perdas e danos, cabíveis nos Termos da Lei Civil, 
a Administração poderá impor ao licitante , 
adjuicatário ou contratado, pelo 
descumprimento total ou parcial das 
obrigações a que esteja sujeito, as seguintes 
sanções: 
[...] 
II – multa moratória de 1% (um por cento) por 
dia útil, na forma do art. 592 deste 
Regulamento-Geral; 
[...] 

 

                                                 

9  Este mesmo questionamento foi apresentado, pela ora impugnante Telemar Norte Leste, em duas ocasiões: 

impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico no 3/2014 (processo administrativo n° 040/5591/2014) e do Pregão 
Eletrônico no 1/2015 (processo no 040/0820/2015).  
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Art. 592 – Quando se verificar atraso no 
cumprimento da obrigação assumida em 
contrato ou proposta aceita, ainda que 
dispensada a licitação, será aplicada ao 
adjudicatário ou contratado a multa moratória 
de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor de 
nota de empenho ou do contrato, ou, se for o 
caso, do respectivo saldo não atendido. 

 
Importa destacar que o citado Decreto, ao qual se submete 
esta Corte de Contas, não tem o condão de revogar as 
disposições do Decreto nº 22.626/33, razão pela qual sua 
coexistência determina a aplicação de seus comandos, 
permeados pelo princípio da proporcionalidade que lhes serve 
de baliza.  

 

29. Importante lembrar, ainda, que o montante da multa moratória imposta por esse 

TCMRJ é sempre calculado em respeito ao limite de 10% (dez por cento) por sugestão exerada em 

Parecer remoto desta especializadas (Processo nº 40/9015/1998), em reverência à proibição 

inserta no art. 412 do Código Civil Brasileiro  (antigo art. 920 do CC/16) – que prevê que o valor da 

cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal – e às disposições 

do Decreto nº 22.626/33, que reprimem a usura, em especial seu art. 9º, cuja redação determina 

a invalidade de cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida. 

 

30. Portanto, levando em consideração que as penalidades impostas em contratos 

administrativos fazem parte do rol de medidas que tem o condão de resguardar o interesse público 

dos prejuízos advindos da desobediência contratual e que sua aplicação é sempre realizada em 

consonância com as disposições legais pertinentes, opinamos pela improcedência do item 05. 

 

6 - LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA AOS DANOS 

DIRETOS COMPROVADAMENTE CAUSADOS À CONTRATANTE 

 
31. Insurge-se a Impugnante contra a Cláusula Sexta da Minuta Contratual, que prevê 

a obrigação da futura Contratada de “responder por todos os prejuízos que causar ao TRIBUNAL 
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ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços, diretamente ou através de seus 

empregados”, por considerar as previsões “desproporcionais, pois prevêem que a Contratada 

deverá arcar com QUALQUER perda ou prejuízo sofrido pela Contratante” [grifado no original]. 

Requer, assim, que “a Contratada somente seja responsável caso tenha diretamente agido com 

dolo ou culpa, desde que garantida sua ampla defesa”. 

 
32. Antes de adentrar no mérito da afirmação proclamada pela Impugnante, é 

importante ter em mente o teor do preâmbulo do instrumento convocatório e da minuta do 

contratao, ora combatidos, segundo os quais: 

 

EDITAL 
 
“O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pela 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, Lei 
Complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pela Lei nº 8.666/1993, pelo Código de 
Administraçlão Financeira e Contabilidade Pública do 
Município do Rio de Janeiro (CAF) – Lei nº 207/1980, 
pelo seu Regulamento Geral (RGCAF), aprovado pelo 
Decreto nº 3.221/1981, e suas respectivas alterações, 
e por toda a legislação aplicável ao objeto deste 
certame, bem como as cláusulas e condições deste ato 
convocatório”. 
 
MINUTA DO CONTRATO 
 
(...) em decorreência do PREGÃO ELETRÔNICO No 
TCMRJ 12/2020, que se regerá pela Lei no 8.666/93 de 
21/06/93, pela Lei no 10.520 de 17/07/2002, e suas 
respectivas alterações, e no que não conflitar com 
esta, pelo Código de Administração Financeira e 
Contabilidade Pública, Lei Municipal no 207/80 e suas 
alterações, ratificada pela Lei Complementar no 1/90, 
bem como pelo Regulamento Geral do Código de 
Administração Financeira e Contabilidade Pública do 
Município do Rio de Janeiro – RGCAF, aprovado pelo 
Decreto Municipal no 3.221/81 e suas alterações, 
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subordinando-se este instrumento, ainda, à Lei 
Complementar Federal no 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e às demais normas 
constantes da legislação aplicada à espécie e pelas 
disposições que a complementarem, alterarem, ou 
regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-
se como integrantes do presente termo, que a 
CONTRATADA, por seu representante legal, declara 
conhecer, bem como as cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir: (...) 
 
 

33. Assim, não resta outra interpretação para os itens apostos no Edital e seus anexos 

senão aquela que os subsume aos ditames da lei. Desse modo, a Cláusula Sexta da Minuta 

Contratual somente pode ser lida, conforme EXPRESSAMENTE afirma-se no corpo do dispositivo, 

“nos termos da legislação aplicável”, especificamente do art. 70 da Lei nº 8.666/93, que prevê 

expressamente a responsabilidade do contratado “pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato”. 

 

34. Ademais, é fundamental ter em mente que, em toda e qualquer apuração de 

responsabilidade será deferida à Contratada oportunidade para exercício do seu direito à prévia e 

ampla defesa, conforme prevê o item 22.1 do Edital e Cláusula Oitava da Minuta do Contrato.  

 
35. Assim, considerando que o item arguido em momento algum vai de encontro à 

legislação pertinente, não há motivo para admitir sua alteração, pelo que opinamos pela 

improcedência do item 6. 

 

7 - EXIGÊNCIA ABUSIVA 

 

36. Considera a Impugnante que a alínea  ‘c’, do Anexo III prevê exigência abusiva ao 

solicitar que o licitante declare “que não existe em seus quadros sócio e/ou funcionário que tenha 

ocupado cargo dos 1º e/ou 2º escalões da Administração Pública Municipal nos últimos 12 (doze) 

meses”.  
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37. Ocorre que tal exigência atende ao princípio da legalidade, na medida em que 

perfaz imposição do Decreto Municipal nº 19.381/2001, conforme bem esclarece o próprio 

instrumento convocatório. Ademais, outra interpretação não seria cabível no que tange às 

sociedades de capital aberto senão aquela que restrinja a categoria de “sócio e /ou funcionário” 

aquelas pessoas que façam parte do QUADRO SOCIETÁRIO da empresa licitante, especificamente 

aquelas que ocupam lugar no Conselho de Administração ou Diretoria, na forma do art. 138 da Lei 

nº 6.404/76.  

 
38. Assim, opinamos pela improcedência do item 7.  

 

8. CONCLUSÃO 

 

9. Diante do exposto, após análise detalhada das alegações aventadas pela empresa 

TELEMAR NORTE LESTE S.A., opinamos no seguinte sentido: 

 

 pelo conhecimento da presente Impugnação, visto que tempestiva; 

 no mérito, sugerimos que o Exmo. Sr. Conselheiro Presidente deixe de homologar na íntegra 

a decisão do i. Pregoeiro (Peça 009), para decidir pela procedência parcial do item 4 

(Retenção do Pagamento pela Contratante), com a modificação do item 21.1.1 do Edital 

para alinhá-lo à redação da Cláusula Décima da Minuta do Contrato, passando o 

mencionado a item a adotar o seguinte texto: 

 

“21.1.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 
ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, por exemplo, a inadimplência contratual, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante.” 
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 Ainda no mérito, pela improcedência de todos as demais alegações (itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7), 

haja vista que os motivos que as subsidiam não apontam falha ou vício capaz de macular o 

edital de Pregão Eletrônico nº 12/2020. 

 

                             Rio de Janeiro, 07 de maio de 2020. 
 

Carolina Purri Arraes 
Assessora 

    Matrícula. 90/901.762 
 

Visto:  
 
            TATIANA SAPHA KAUFMAN 
                  Assessora-Chefe 
         Matrícula nº 90/901.502 
 

 
Senhor Secretário-Geral da Presidência, 
 
De acordo com a manifestação da servidora desta SAJ. 
 

                                                    Rio de Janeiro, 07 de maio de 2020. 
 
 

LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Matrícula 90/900.967 
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