Ilmo. Sr. Pregoeiro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região– Seção Judiciária de
Roraima
Ref.: Impugnação aos termos do Edital de Pregão Eletrônico n.º 10/2016
TELEMAR NORTE LESTE S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o nº
33.000.118/0001-79, simplesmente denominada “Oi”, vem, por seu representante legal, com
fulcro no art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005, apresentar Impugnação aos termos do Edital em
referência, pelas razões a seguir expostas:

Razões de Impugnação

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região– Seção Judiciária de Roraima, instaurou
procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, registrado sob o n.º
10/2016, visando “cont ratação de empresa especializada para “CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC LOCAL , NACIONAL PARA A SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE RORAIMA.”
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.
ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS

1. SOBRE A EXIGÊNCIA DE CONSULTA A DETERMINADOS CADASTROS NÃO PREVISTOS EM LEI
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O item 3.5 e 13.1 do Edital determina o seguinte:
Da leitura do dispositivo em comento, tem-se a impressão de que uma vez consultado o
referido cadastro, na hipótese de haver qualquer penalidade ali inscrita, isto tornará a empresa
com uma penalidade supostamente existente, impedida de participar do certame.
Ocorre que, não se pode admitir este tipo de entendimento extensivo, pois seria o mesmo que
admitir que empresas suspensas de licitar com a administração pública, estrariam impedidas
de participar.
Com efeito, o art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 prevê, dentre as modalidades de
penalidades em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

Diante do acima exposto, faz-se necessário esclarecer que os conceitos de Administração e
Administração Pública são distintos, nos termos dos incisos XI e XII do art. 6º da Lei de
Licitações, in verbis:
o

“Art. 6 - Para os fins desta Lei, considera-se:

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente;”
Da análise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressões “Administração Pública” e
“Administração” são distintas.

Nesse sentido, importante citar a lição de Marçal Justen Filho a respeito do tema:
“Administração Pública: A expressão é utilizada em acepção ampla e não
deve ser identificada com ‘Poder Executivo’. Indica as pessoas de direito
público que participam de uma contratação, ainda quando esta contratação
se efetive através de órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.
Além da chamada ‘Administração Direta’ (União, Estados e Distrito Federal,
Municípios), a expressão também abrange a ‘Administração Indireta’
(autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista). Além
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disso, as ‘fundações’ instituídas ou mantidas com recursos públicos ou
outras pessoas de direito privado sob controle estatal estão abarcadas no
conceito.”
“Administração: A expressão isolada é utilizada para identificar a unidade
específica que, no caso concreto, está atuando. A distinção entre
Administração Pública e Administração é utilizada em algumas passagens
na disciplina da Lei n.º 8.666. A hipótese de maior relevância encontra-se no
art. 87, incs. III e IV, a propósito das sanções de suspensão temporária do
direito de licitar ou de contratar e de declaração de inidoneidade.”
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Da mesma forma entende Jessé Torres Pereira:
“A distinção, para os fins de aplicação desta lei, entre Administração e
Administração Pública encontra importantes aplicações. Ilustre-se com a
intrincada questão de estabelecer-se a extensão das penalidades de
suspensão e de declaração de inidoneidade, ambas acarretando a
supressão temporária do direito de participar de licitações e de contratar.
Tratando-se de suspensão, a supressão se dá em face da Administração;
na hipótese de inidoneidade, o cumprimento da punição é em face da
Administração Público.”
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Este entendimento foi ratificado em recentes decisões do Plenário do Tribunal de Contas da
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União (Acórdãos nº 3.243/2012-Plenário, 3.439/2012-Plenário e Acórdão 842/2013-Plenário) ,
segundo o qual os efeitos jurídicos da referida sanção está adstrita ao órgão que a
aplicou. Nesse sentido, destaca-se:

Informativo TCU nº 147:
1. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, prevista no art. 87,
inciso III, da Lei 8.666/1993, alcança apenas o órgão ou a entidade que
a aplicou.
“[...] O relator, ao examinar os esclarecimentos trazidos aos autos, lembrou
que “a jurisprudência recente desta Corte de Contas é no sentido de que a
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos
apenas no âmbito do órgão ou entidade que a aplicou (Acórdãos
1

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª ed. São Paulo: Editora
Dialética, 2012, p. 142.
2

PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 7 ed. Rio
de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 125.
3
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3.439/2012-Plenário e 3.243/2012-Plenário)”. E mais: “Interpretação distinta
de tal entendimento poderia vir a impedir a participação de empresas que
embora tenham sido apenadas por órgãos estaduais ou municipais com
base na lei do pregão, não estão impedidas de participar de licitações no
âmbito federal”. Anotou, ainda, que, a despeito de o edital em tela não
explicitar o significado preciso do termo “Administração” constante do item
2.2, “c”, os esclarecimentos prestados revelaram que tal expressão “referese à própria Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal” e que,
portanto, “o entendimento do órgão está em consonância com as definições
da Lei nº 8.666/93, assim como com o entendimento desta Corte”. [...] O
Tribunal, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a) julgar improcedente a
representação

e

revogar

a

cautelar

anteriormente

concedida;

b)

“recomendar à Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal que,
em seus futuros editais de licitação, especifique que estão impedidas de
participar da licitação as empresas que tenham sido sancionadas com base
no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, somente pela própria Seção Judiciária do
Rio de Janeiro da Justiça Federal”. Acórdão 842/2013-Plenário, TC
006.675/2013-1, relator Ministro Raimundo Carreiro, 10.4.2013.

Vale mencionar que este já era o entendimento “histórico” do Tribunal de Contas da
União, conforme se nota dos acórdãos nº 1.727/2006-1ª Câmara, nº 2.617/2010-2ª Câmara, nº
1.539/2010-Plenário e da Decisão nº 352/98-Plenário.

Cabe salientar que o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, editou a Instrução Normativa nº 02/2010 definindo que a aplicação da
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993 impossibilitará o fornecedor ou
interessado de participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela aplicação da sanção (art. 40, §1º, da IN nº 2/2010 SLTI-MPOG).

Assim,

ao

apresentar

comparativo

entre

a

sanção

de

suspensão

do

direito

de

licitar/impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade, defende que a Administração
é entendida, pela definição constante do inciso XI do art. 6º do diploma legal em comento,
como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente – vale dizer, o órgão público. Já a Administração Pública é
definida como sendo o universo de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nos termos do inciso XII do art. 6º da Lei n.º 8.666.

Portanto, feita as distinções necessárias e reforçado o posicionamento do plenário do TCU
sobre o tema, não se pode admitir que empresas que apresentem algum tipo de penalidade
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sejam impedidas de participar do certame, a menos que a penalidade seja em face do órgão
licitante. Caso contrário, não há o que se falar em impedimento.
Nesse contexto, o mesmo racional se aplica ao disposto no item que se impugna. Não se pode
admitir que o resultado da consulta aos cadastros em questão, caso aponte para algum tipo de
penalidade, estenda seus efeitos de modo a impedir a empresa penalizada de licitar com
outros órgãos, que não o penalizante.
É necessário que seja expressamente previsto que haverá proibição de participar a empresa
que, após consulta aos referidos cadastros, verifique-se que exista penalidade com o órgão
licitante e não com qualquer órgão.
Como já dito anteriormente, na eventualidade de existirem sanções registradas nesses
cadastros, só poderia se dizer que existiria impedimento de participação, se a sanção ali
cadastrada fosse restritiva do direito de participar de licitações, cujos efeitos estão limitados ao
órgão penalizante na forma do Art. 87, III, da Lei 8.666/93. Ou seja, para que se possa associar
o resultado da consulta como impeditivo de participação, a sanção ali registrada deve ser
restritiva de participação somente com o presente órgão licitante.
Assim, a simples existência de registro de penalidade de suspensão ou impedimento com
outros órgãos que não o licitante, não pode ser condicionante da participação. Para que haja
impedimento, a sanção registrada deve necessariamente ser em face do órgão licitante, sob
pena de se estar ampliando o previsto na Lei 8.666/93, impedindo a participação de empresas
punidas em quaisquer casos, ferindo frontalmente a jurisprudência dominante do TCU sobre o
tema.
Ante o exposto, requer a exclusão ou adequação do item em comento.

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.
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Brasília/DF, 08 de Julho de 2016.

6

