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DECISÃO Nº 1/2017 REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 5750/2016 ASSUNTO: Impugnação ao Edital
do Pregão Eletrônico nº 04/2017. OBJETO: Contratação do Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, nas
modalidades local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), com Roaming Nacional e Roaming
Internacional automático, utilizando o sistema GSM, sendo com o fornecimento de: a) 11 (onze)
smartphones do Tipo I com 11 (onze) pacotes de dados ilimitados e b) 3 (três) minimodens USB com 3
(três) pacotes de dados ilimitados., conforme as especificações constantes do Anexo I – Termo de
Referência. IMPUGNANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na Avenida Engenheiro
Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571000, inscrita no CNPJ sob o
nº. 02.558.157/000162 RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO O Pregoeiro do Conselho Federal de
Medicina Veterinária – CFMV, devidamente nomeado por meio da Portaria CFMV nº 046/2016, de 12 de
dezembro de 2016, no uso de suas atribuições que lhe são outorgadas pelo inciso II do Art. 11 e pelo § 1º
do Art. 18 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, apresenta para os fins administrativos a que se destinam suas considerações e decisão. 1.
DA TEMPESTIVIDADE 1.1. Chegam a este pregoeiro as razões de IMPUGNAÇÃO apresentadas pela licitante
TELEFÔNICA BRASIL S/A,, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017 deste CFMV. 1.2. A licitante
apresentou impugnação ao edital em 24/1/2017 (fls. 206 a 214). 1.3. A abertura da sessão está marcada
para 30 de janeiro de 2017 às 09:00 horas, sendo, portanto, TEMPESTIVA a presente impugnação,
conforme dispõe artigo 12 do Decreto n° 3.555/2000. 2. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 2.1. A IMPUGNANTE
apresentou sua fundamentações. 3. DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA DEMANTENTE 3.1. Considerando não
possuir os conhecimentos técnicos sobre o objeto, os autos foram encaminhados à área demandante para
prestar os devidos esclarecimentos (fl. 215). 3.2. A área (técnica) demandante apresentou os seguintes
esclarecimentos: À empresa TELEFONICA BRASIL S/A, que interpõe tempestivamente impugnação ao Edital
do Pregão n° 04/2017. Em resposta à IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, apresentada pela empresa TELEFONICA
BRASIL S/A no dia 24/1/2017, referente ao Pregão n° 04/2017, que tem como objeto a contratação de
serviços de telefonia móvel local e a distância, temos a aduzir o seguinte: I – DA TEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO A empresa TELEFONICA BRASIL S/A apresentou impugnação ao edital em 24/1/2017. A
abertura da sessão está marcada para 30 de janeiro de 2016, às 09:00 horas, sendo, portanto, tempestiva
a presente impugnação, conforme dispõe artigo 12 do Decreto n° 3.555/2000, que prevê: “Qualquer
cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei,
devendo protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação”. II – DO PLEITO 1. Esclarecimento quanto ao ônus em caso de roubo, furto, extravio ou
utilização indevida dos equipamentos cedidos como instrumento à prestação da solução smp (serviço móvel
pessoal) licitada. 2. Aparelhos cedidos em regime de comodato, esclarecimento acerca da assistência
técnica aos equipamentos. 3. Ausência de critério de reajuste dos preços inicialmente ajustados.
Descumprimento de dever legal. III – DO EXAME DO PLEITO A área demandante tem as seguintes
respostas:  Quanto ao item 1: Não há nenhuma vedação no nosso ordenamento jurídico que nos impeça
de manter a cláusula 11.8 do edital tal qual está. Ao contrário, como se sabe, os contratos são regidos pelo
princípio da boafé objetiva, que garante a colaboração entre as partes. Nesse sentido, há também o
princípio venire contra factum proprium (ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza). Portanto, a
responsabilidade da contratada em caso de extravio do terminal móvel vai ao encontro da legislação
brasileira. Contudo, de fato, a obrigação prevista no Edital pode onerar desnecessariamente o Contrato,
haja vista a imprevisibilidade dos eventos contida na locução “qualquer outro motivo”. Assim, o item 11.8
deve passar a ter a seguinte redação: 11.8 Em caso de extravio, seja por roubo, furto ou danos não
decorrentes de mau uso que façam com que o terminal móvel saia da posse da CONTRATANTE, este ficará
responsável pelo pagamento de todas as tarifas e demais encargos aplicáveis decorrentes do uso do
mesmo, até a data e hora que seja a CONTRATADA comunicada a respeito do ocorrido, sendo do
CONTRATANTE a responsabilidade da reposição do aparelho sem ônus para a CONTRATADA.  Quanto ao
item 2: Não procede a argumentação da Empresa, pois os aparelhos (estações móveis ou minimodens)
cedidos a título de comodato devem estar aptos ao desempenho de suas funcionalidades técnicas durante a
vigência do Contrato. Isso porque o CFMV manterá relação comercial direta com a vencedora do Certame,
sendo que a futura Contratada cederá (observadas as especificações técnicas mínimas previstas no Edital)
os aparelhos, não havendo, nesse aspecto, qualquer ingerência do CFMV. Nesse sentido, é importante
ressaltar que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual se aplica subsidiariamente à presente
relação contratual, determina que: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes
da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas. Dessa forma, qualquer vício de ordem técnica, pois, deve ser reportado e
repassado à futura Contratada para solução (conforme obrigações definidas no Edital), sendo
responsabilidade desta fornecer novos aparelhos aptos à prestação dos serviços até que haja solução dos
problemas técnicos. Assim, improcedente tal impugnação.  Quanto ao item 3: Razão assiste à Impugnante,
pois o Edital é omisso nesse ponto. Portanto, será inserido a seguinte cláusula no item 21 do Termo de
Referência: 21 – DO REAJUSTE 21.1 Por se tratar de serviços regulados pela ANATEL e por serem os preços
contratuais cotados com base em preços de plano homologado por essa agência, aos preços propostos
serão aplicados os índices de reajustes homologados pela Agência Reguladora para o plano básico operado
pela licitante vencedora, desde que apresentado à fiscalização do CFMV o respectivo Ato Legal de
homologação do índice de reajuste; 21.2 O reajuste referido no subitem anterior poderá ser aplicado com
periodicidade inferior a 12 (doze) meses, quando assim vier a ser autorizado pela ANATEL, observado o
disposto no art. 28, § 5º, da Lei nº 9.069/95. De maneira análoga, caso a ANATEL venha a determinar
redução de tarifas, estas serão estendidas ao CFMV; 21.3 Na hipótese da majoração ou redução das tarifas
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estabelecidas pelo Órgão Regulador, os preços registrados e/ou contratados serão alterados, a partir da
data da vigência do ato em questão. Brasília, 26 de janeiro de 2017. 4. DA DECISÃO DO PREGOEIRO 4.1.
Por todo o exposto, fundamentado nas informações apresentadas nos autos, reconheço o pedido de
impugnação por sua tempestividade, e no mérito, acolho parcialmente a impugnação interposta pela
licitante TELEFÔNICA BRASIL S/A., sendo necessário a suspensão da sessão pública, retificação do edital e
publicação de nova data para realização do certame (§2º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005). Brasília, 26
de janeiro de 2017. Vitor Hugo da Silva Ramos Pregoeiro do CFMV Matrícula nº 0345
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