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PARECER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO nº. 11/2021 
 
 

 
 
 
Protocolo (não informado). 

Processo nº. 416/2021 – Contratação de empresa para prestação de serviço 
móvel pessoal - celular. 
 
Ref. Análise de Impugnação ao Edital. 
 
Requerente: Oi Móvel S.A. 
 
 
 
 
1. RELATÓRIO 
 

Trata-se de Impugnação ao Edital nº. 01/2021, desta Casa, encaminhada 
via e-mail, em 13/04/2021, pela empresa Oi Móvel S/A, CNPJ nº. 05.423.963/0001-
11, alegando, em síntese que: a solicitação de certidão da Junta Comercial ou órgão 
registral é exacerbada por não estar no rol do art. 27, da Lei nº. 8666/93, que 
entende como taxativo; as alíneas “n”, “o” e “p”, do item 3.5., do Edital, documentos 
específicos da habilitação, devem ser resumidas àquele que consta na alínea “n”, 
Termo da Anatel, e que possa ser apresentado um extrato do referido termo; deve 
ser permitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do art. 33, da Lei 
Regente; a multa do item 12.2 é muito elevada, devendo ser reduzida a 2% do valor 
mensal da fatura; é inaplicável o CDC aos contratos administrativos; devem ser 
previstos encargos por eventuais descumprimentos por parte da Administração 
Pública. Quanto à parte técnica, sugere que a franquia de SMS seja limitada, que 
haja redução da velocidade do pacote de internet quando atingido seu limite e, por 
fim, que seja aceita cobertura inferior a 4G, em face das condições das redes no 
país. 

 
Assim, os autos me foram encaminhados de modo virtual, por e-mail, em 

face do teletrabalho consequência da pandemia COVID-19 e da decorrente Portaria 
nº. 20/2021, desta Casa. 

 
É o breve relatório. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

A impugnação se mostra tempestiva (art. 41, da Lei nº. 8666/93) e 
devidamente instruída, portanto, merece imediata apreciação. 

 
Inicialmente, sobre a questão da certidão da Junta Comercial/órgão 

registral, requerida na habilitação, é importante destacar que tal documento se 
presta única e exclusivamente para reforçar a boa-fé dos licitantes proponentes com 
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relação aos atos constitutivos que obrigatoriamente devem apresentar, não sendo 
considerada, sua ausência, motivo de inabilitação de qualquer interessado no 
certame. 

 
Muito mais comum em pequenas e médias empresas, ocorre a existência de 

contratos sociais antigos, muitas vezes de mais de dez anos da data da licitação; ou, 
em outros casos, o contrato social é encaminhado a um contador terceirizado que 
acaba alterando o ato constitutivo mas não o leva a registro na Junta Comercial 
local, ou o documento encontra-se sob morosa e burocrática análise do órgão 
registral, diante de tais fatores e possibilidades, já enfrentadas na prática, é 
importante que se tenha ciência se de fato o documento apresentado na licitação é 
aquele que está vigente. 

 
Tal situação também pode ser observada em grandes empresas, quando há 

mudança em diretoria e órgãos administrativos, e não se registram em tempo tais 
mudanças, ficando o órgão registral com uma informação e a empresa, de fato 
(ainda que não de direito), com outra informação. 

 
Por fim, destaco que tal documento é da facílima obtenção, com simples 

solicitação ao órgão registral, muitas vezes com baixíssimo custo, como no caso do 
Estado do Paraná. 

 
Não obstante tais esclarecimentos, para facilitar a leitura do Edital, acolhe-

se a alegação, recomendando-se que tal item seja reposicionado no texto editalício 
para que não haja dúvidas a respeito da sua aplicabilidade. 

 
O segundo ponto arguido são os documentos de autorização da 

prestação móvel, o compromisso previsto para iniciar a prestação de serviços e o 
instrumento de concessão/permissão ou autorização que demonstre a possibilidade 
de concessão do serviço (alíneas “n”, “o” e “p”, do item 3.5, do Edital). 

 
Sobre o primeiro documento, colhe-se da leitura da Impugnação que não há 

questionamento da Peticionante a respeito, e diga-se, desde logo, que não há 
qualquer problema em apresentar apenas o extrato do termo, desde que conste ali a 
plena validade territorial e temporal da autorização recebida. 

 
O segundo documento é apenas um COMPROMISSO de que a empresa 

vencedora prestará o serviço no prazo previsto em Edital, conforme capítulo oitavo 
do mesmo texto. Vale dizer, não possui qualquer relação com o Termo de outorga da 
Anatel. 

 
O terceiro documento é o ato governamental que entregou ao proponente a 

concessão/permissão para prestação do serviço público de telefonia, nos termos do 
art. 21, da CF e da Lei nº. 9295/96 (Decreto nº. 2056/96 e Lei 8987/95), sendo 
documento distinto da autorização da ANATEL, posto que algumas empresas mais 
antigas mantém tal documento de concessão, sendo assim, para maior clareza, foi 
acrescida a informação que “se for este o caso” da proponente, deverá ela 
apresentar tal documento. 
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Registre-se que o fato de o documento estar na internet não impede o 
proponente de trazê-lo, assim como muitas das certidões fiscais também podem ser 
extraídas da rede mundial de computadores, mas cabe ao licitante interessado juntar 
os documentos requeridos e apresentá-los organizada e formalmente, não se falando 
aqui em burocratização ou violação da eficiência nos atos administrativos. 

 
Portanto, sem razão a Impugnante neste ponto. 
 
No tocante a impossibilidade de participação de empresas em consórcio, 

registro que o impedimento é que as empresas proponentes realizem consórcios 
entre si, limitando a concorrência. Por exemplo, em hipótese, a empresa TIM, juntar-
se juridicamente com a empresa Oi, para formarem uma terceira empresa com 
maior possibilidade de êxito no certame, tarifas mais baixas, maior alcance etc. Não 
está obstado que a própria empresa seja um conglomerado de várias outras, como 
demonstrado no texto da impugnação através da empresa Oi e suas consorciadas. 

 
Para que fique claro, a empresa que possui um consórcio, holding, ou outroa 

formação jurídica-estrutural não está impedida de participar do certame, ela deve 
concorrer com a empresa que melhor atenda aos objetivos da presente licitação, e 
não pode concorrer duas vezes, por exemplo, a empresa Oi Móvel S/A apresenta 
uma proposta e a Oi S/A apresenta outra, sendo ambas do mesmo grupo 
consorciado. 

 
Registre-se que o ente licitante pode ou não aceitar a participação em 

consórcio, ou seja, esta lhe é uma faculdade, como dispõe o próprio art. 33, citado 
pela Impugnante. 

 
Assim, formar um consórcio para participar deste singelo certame não é 

aceito, mas a empresa pode ter a formação e arranjo estrutural que desejar, não 
sendo este um óbice à participação no presente certame. 

 
Neste ponto, também sem razão a Peticionante. 
 
No tocante à multa fixada no item 12.2 do Edital, chega a ser jocosa a 

solicitação da Impugnante. Uma multa de 10% em um contrato de quase R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), para uma empresa 
com receita líquida de R$ 18,776 bilhões em 20201, chega a ser no mínimo absurdo! 
Aliás a falta de razoabilidade é da Impugnante, que propõe multa de 2% do valor 
mensal do contrato, ou seja, R$ 60,00 (sessenta reais), o que não é nem o custo de 
UMA linha de celular. 

 
A fixação da multa é critério da proponente do certame e considerando o 

valor e a importância do contrato (especialmente em tempos de pandemia e 
teletrabalho) não há qualquer irrazoabilidade no percentual fixado, ademais, não 
estamos falando de valores absolutos, dez, cinco, ou dois, mas de um percentual 
sobre um contrato de valor bem módico comparado aos contratos de inúmeros 
outros entes públicos. 

 
1 Vide: https://www.istoedinheiro.com.br/oi-reverte-prejuizo-e-tem-lucro-liquido-de-r-1798-bilhoes-no-4o-
trimestre/. Acesso nesta data. 
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Sendo assim, descabida a alegação neste tocante no que merece ser 

totalmente rechaçada. 
 
A questão acerca da aplicação ou não do CDC, também não se mostra 

cabível, pois, as prerrogativas da Administração Pública e a natureza dos contratos 
administrativos em nada obstam a aplicação das normas de direito privado aos 
contratos firmados na relação consumidor – fornecedor, haja vista o disposto no art. 
54, da Lei nº. 8666/93, verbis: “Os contratos administrativos de que trata esta Lei 
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado.” (destaques nossos). 

 
Ora, pessoas jurídicas de direito público podem receber indenização por 

danos morais2, podem manter contratos de gestão, compliance e diversas outras 
ferramentas ou práticas adotadas no ambiente do direito privado (o que cada vez é 
mais aceitável na Administração Pública moderna), o que não impede de afirmar 
textualmente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação que será 
formada. Aliás, o art. 2º do CDC, tem conceituação claramente abrangente: 
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final.” Acaso há no texto distinção entre pessoa pública ou 
privada no texto?  

 
Qual o interesse da Impugnante em não ver aplicado o CDC ao contrato com 

a Administração Pública? No mínimo a arguição soa como de má-fé, pois além do 
disposto na legislação, na jurisprudência (vide e.g. STJ. Resp nº. 1772730-DF, de 
16/09/2020 e RMS nº. 31073-TO, de 08/09/2010) e doutrina a respeito do tema, é 
notória a natureza hipossuficiente e vulnerável de uma Câmara de Vereadores, de 
um município de médio porte, onde não se tem conhecimentos aprofundados 
técnicos e capacidade de produzir provas em eventual processo judicial a seu próprio 
favor. Nesta Casa, a título de exemplo, não se mantem engenheiros, técnicos em 
telefonia, ou áreas que possam trazer um mínimo equilíbrio na relação consumidor X 
fornecedor. 

 
Vale salientar que tal questão poderá ser mais bem dirimida na esfera do 

Judiciário no caso de violação das regras consumeristas que envolvem o caso, sendo 
que pela ótica deste Jurídico, na espécie, mostra-se de todo cabível a incidência do 
CDC ao futuro contrato, sendo assim, afasta-se também tal arguição no mínimo de 
cunho duvidoso. 

 
Do aspecto jurídico, o último ponto a ser relatado, é a alegada falta de 

disposições prevendo encargos à Contratante em caso de inadimplência, sem 
razão a Recorrente, novamente. 

 
Primeiramente, a cobrança de encargos pelo inadimplemento, pelos mesmos 

motivos expostos nos parágrafos anteriores acima, é plenamente aceitável, repita-

 
2 Vide, por exemplo, Recurso Especial julgado recentemente, em 24/11/2020, de número 1.722.423-RJ, de 
relatoria do Min. Herman Benjamin, da 2ª Turma, que reconheceu a possibilidade, conforme o caso 
concreto, de indenização por danos morais a pessoa jurídica de direito público. 
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se: as normas de direito privado aplicam-se supletivamente à norma regente dos 
contratos administrativos, nesse sentido, o eventual atraso no pagamento das 
faturas dos celulares que serão contratados será sancionado naturalmente com juros 
e correção monetária, e quanto a isso não se vê necessidade de alteração no edital, 
nem tampouco na minuta sugestiva de contrato a ser firmado entre as partes. 

 
Caso esta Administração entenda necessário, poderá ser feita menção a tal 

cobrança, no futuro contrato, com a empresa que vencer o certame, o que não atrai 
qualquer nulidade ou necessidade de alteração no Edital que ora se deu publicidade. 

 
Registre-se, apenas pela lógica e por amor ao debate honesto, a 

incongruência das alegações da Impugnante, que ao citar excertos esparos de 
julgado do TCU (sic Decisão 686/99), incorre em assumir que é possível a 
Administração Pública colocar-se como “consumidora”, inclusive o julgado menciona 
que a questão “prescinde” de previsão legal e, pela lógica da legalidade, previsão 
contratual. Assim, absolutamente sem razão a Impugnante. 

 
Finalmente, acerca das questões técnicas, quais sejam, limitação no 

quantitativo de mensagens (SMS); sugestão de ajuste na tabela de preços; redução 
da velocidade da internet pelo uso da franquia de dados; e, a cobertura móvel 
conforme gerações de tecnologia inferior, relego a apreciação à Comissão de 
Licitações e ao fiscal do contrato, a fim de que observem aquilo que melhor atende 
às necessidades da Casa, de acordo com as pretensões do gestor público. 

 
Apenas registre-se que a questão da “redução da velocidade”, refere-se a 

oscilações e reduções ao longo da utilização da franquia, não há no atual texto do 
Edital e Anexos qualquer informação dizendo que após a utilização da franquia a 
operadora NÃO poderá reduzir a velocidade. 

 
E quanto à cobertura móvel, espera-se que pelo menos no Município de 

Colombo haja cobertura 4G, no que se sabe, por experiência prática, a quase 
totalidade das operadoras tem tal tecnologia (inclusive este advogado é cliente 
particular da Oi Móvel e consegue usar normalmente seu celular, no 4G, no centro de 
Colombo, onde labora). Evidentemente não se espera que nos rincões do 8º maior 
município do Paraná, como na zona rural por exemplo, obtenha-se a mesma 
velocidade de todas as operadoras. Vale dizer, a leitura do Edital é pela razoabilidade 
e pela existência da tecnologia de 4ª geração, ao menos, nos principais pontos do 
Munícipio e arredores. 

 
Sendo assim, recomenda-se à Comissão de Licitações a rejeição parcial das 

alegações trazidas na impugnação, na forma como ora retratado, apenas com as 
readequações sugeridas, o que enseja republicação do texto ante as novas 
informações. 

 
 

3. CONCLUSÃO 
 

Desta forma, requer-se o encaminhamento do feito para a Comissão de 
Licitações a fim de que se dê imediato prosseguimento na análise da Impugnação, 
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com os apontamentos ora realizados e que se dê publicidade para o decidido, nos 
veículos pertinentes. 

 
Caso se observe que a postergação da presente licitação poderá causar a 

interrupção na prestação dos serviços de telefonia móvel nesta Casa, em face do 
encerramento da vigência do atual contrato, o que certamente causará grandes 
prejuízos, requer-se da Divisão de Administração e Finanças a formação de processo 
administrativo, com os documentos pertinentes, para que se discuta eventual 
prorrogação emergencial, sem ônus aos serviços prestados neste Legislativo. 

  
Colombo-PR, 15 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Daniel Freitas - Advogado 
OAB/PR nº. 43.892 


