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Assunto: Impugnação ao Edital Pregão Eletrônico 018/2017
De: DOMIER FERREIRA C JUNIOR DOMIER <DOMIER@embratel.com.br>
Data: 21/02/2018 17:00
Para: "pregao@museu-goeldi.br" <pregao@museu-goeldi.br>
CC: EDILSON RAMOS PEREIRA FILHO <EDRAMOS@embratel.com.br>, "DOMIER FERREIRA C
JUNIOR DOMIER" <DOMIER@embratel.com.br>
Prezado Pregoeiro,
Segue em anexo o pedido de alteração/impugnação ao Edital Pregão Eletrônico 018/2017 ( PROCESSO Nº
01205.000300/2017-10), que tem como objeto a contratação do serviço de Telefonia Móvel Pessoal.
Favor acusar recebimento.
Grato,

Cordialmente,

DOMIER FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR
GERENTE DE CONTAS GOVERNO
T.: 21 91 4005-8254 C.: 21 91 9 84678335
DOMIER@embratel.com.br

Claro Brasil

AVISO DE

net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela
Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar,
copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de
seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a
mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos
decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.
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Ao
ILMO. SR. PREGOEIRO DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG

REF: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 01205.000300/2017-10

CLARO S.A., sociedade por ações com nova Sede Social localizada à Rua Henri
Dunant, nº 780, Torres A e B, Bairro Santo Amaro, CEP 04.709-110, na Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, de NIRE/JUCESP de nº
35.300.145.801, doravante denominada simplesmente CLARO, por seu representante infraassinado, vem, respeitosamente, com fundamento no Decreto nº 5.450/05, que
regulamentou o pregão eletrônico, e na Lei nº 10.520/02, apresentar IMPUGNAÇÃO ao
PREGÃO em referência, em razão de inconformidades constantes daquele instrumento
convocatório, conforme exposto nas anexas razões de impugnação.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme o ditame inserto no artigo 18, do Decreto nº 5.450/05, o prazo para
impugnação ao edital é de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o certame, in verbis:
“Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.”
(grifo nosso).

Dessa forma, utilizando o critério estabelecido no artigo 18, conclui-se que a data
fixada para abertura da sessão pública, conforme preambulo do Edital é o dia 26/02/2018,
que deve ser excluído do cômputo (art. 110, da Lei nº 8666/93), considerando-se como
primeiro dia útil sendo 23/02/2018 e como segundo dia útil sendo 22/02/2018.

Portanto, as impugnações apresentadas até o dia 22/02/2018 são tempestivas, como
é o caso da presente.
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Assim é o entendimento do egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, conforme
corrobora o Acórdão n.º 1/2007 - Plenário, conforme transcrevemos abaixo in verbis:
“...
4. Na primeira instrução destes autos (fls. 162/163), a Secex/SE, em exame perfunctório,
analisou apenas uma das irregularidades apontadas pela empresa Nordeste
Segurança e Transporte de Valores Sergipe Ltda., qual seja, a negativa de exame,
pela Gilic/SA, de impugnação apresentada pela representante, sob alegação de
intempestividade (fls. 146/147).

5. No entendimento da Secex/SE, não teria ocorrido inobservância, por parte da
representante, do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão na
forma eletrônica, pois a interposição da impugnação foi feita em 22/11/2005 (fls.
135/143), ou seja, dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, ocorrida em 24/11/2005, nos termos do mencionado dispositivo legal.

6. Em vista dessa irregularidade cometida pela Gilic/SA, a Secex/SE entendeu
estarem presentes os requisitos necessários à concessão de medida cautelar para
que a Caixa sustasse qualquer procedimento que visasse à contratação decorrente
do Pregão Eletrônico nº 019/7029-2005.” (grifo nosso)

Diante do exposto e de acordo com o entendimento do egrégio Tribunal de Contas
da União – TCU, não acatar a presente impugnação sob o argumento da intempestividade
seria condenar o presente certame ao fracasso, pois com certeza aquele Tribunal
concederia medida cautelar sustando o prosseguimento deste certame.

II. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Por meio do PREGÃO em referência, a MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI MPEG divulgou o seu interesse na contratação de empresa especializada para prestação de
Serviços de Telecomunicações conforme descrição do objeto da licitação:
“1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa apara a
contratação de serviços de telecomunicações, que possua outorga na ANATEL para prestação
de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia
4G (onde houver disponibilidade) 3G, 2G EDGE pelo sistema digital pós-pago, mediante
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fornecimento de acessos móveis, em regime de comodato das estações móveis (aparelhos
celulares), oferecendo o serviço de ligações Local e Nacional, além de serviços de mensagens
de texto e pacote de dados para acesso à internet, com tarifas intra-grupo zero e Roaming
nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.”

Uma vez conhecido dito Edital, nele foram verificadas inconformidades.

Assim, e considerando a natureza das ilegalidades a seguir descritas, é certo que a
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG, por meio do seu Pregoeiro, tem o
incontestável poder-dever de revisão ou alteração o procedimento licitatório em questão, em
razão das inconformidades neste constatadas, e, por via de consequência, determinar sua
correção, sob pena de sua ulterior anulação, nos termos do artigo 49 da Lei de Licitação.

As irregularidades ora verificadas serão, pontualmente, examinadas a seguir, sendo
certo que sua natureza insanável impõe a revisão ou alteração imediata do referido Edital,
para sua adequação às diretrizes legais, já que todo licitante tem direito de participar de
licitação elaborada em conformidade com as diretrizes legais, que pugne pela observância
dos princípios consignados no artigo 3º da Lei n. 8.666/93, princípios estes lhe serve de
sustentáculo, além de representar seu fundamento jurídico.
1 – DOS SERVIÇOS GRATUITOS

7.3 Serviços Mínimos gratuitos: habilitação, caixa postal, chamada em espera, conferência,
identificador de chamada, desvio de chamadas (siga-me), “ligou para você”, aplicativo
Whatsapp “ilimitado” (para enviar e receber mensagens de texto, vídeos, imagens e fotos sem
descontar da franquia de internet). O Serviço de Caixa Postal será disponibilizado
gratuitamente pela CONTRATADA, sendo o acesso tarifado de acordo com o Valor do Minuto
local para operadora CONTRATADA.

Observe que o Edital solicita os serviços acima destacados de forma gratuita para a
contratante.

Para tanto, cumpre esclarecer, que os serviços supracitados são tarifados, visto que
a operadora possui um ônus para a implantação e disponibilização dos mesmos, assim
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como, a depender do serviço, haverá a necessidade de constante manutenção, o que acaba
por gerar custos à operadora.

Com isso, a solicitação dos serviços em questão sem custo, conflita-se com as
disposições do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme os ditames da
Resolução nº 477/2007 da Anatel, senão vejamos:
Artigo 35, § 3º: “Os preços dos serviços são livres, devendo ser
justos, equânimes e não discriminatórios, podendo variar em função de
características técnicas, de custos específicos e de comodidades e
facilidades ofertadas aos Usuários, observado o disposto no art. 57 do
Regulamento dos Serviços de Telecomunicações”.

Dessa forma, conclui-se que não há como a Administração utilizar os serviços em
referência sem custo, uma vez que os mesmos demandam ônus para a operadora.

Pelo exposto, é medida de maior coerência e limpidez a retificação do Edital, a fim de
que os serviços sejam devidamente incluídos na planilha formadora de preços, com o
escopo de se enquadrar nas normas da Anatel, evitando, assim, o comprometimento da
lisura do certame por meio da violação ao Princípio da Vinculação do Instrumento Licitatório.
2 – DA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS

Outra ilegalidade vislumbrada in casu consiste na inobservância do preceito
consignado nos artigos 15, §7º, I da Lei n. 8.666/93, que vedam a deflagração de licitação
para a contratação de serviços, sem a especificação completa do bem a ser adquirido.

LEI N. 8.666/93:
“Art. 15

º

(...)
§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;”

Menciona-se esclarecedora posição do Tribunal de Contas da União, põe meio da
Súmula 177, com a seguinte redação:
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“A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da
competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os
licitantes, do qual é subsidiário o princípio da pluralidade, que envolve o
conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação,
constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade
demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do
pregão.”

Dessa forma, mais uma vez a ilegalidade apontada não configura mera falha formal
superável, mas grave afronta à Lei nº. 8.666/93 com inobservância do Princípio da
Legalidade e consequente inviabilização do Princípio do Julgamento Objetivo. Assim sendo,
faz jus a presente impugnação, para que sejam especificadas as características dos
aparelhos objeto da contratação.
3 - DO SISTEMA DE GESTÃO

7.14 CONTRATADA deverá encaminhar, junto com a Fatura dos serviços, sem ônus à
CONTRATANTE, demonstrativo eletrônico de utilização dos serviços, por linha telefônica, e
ainda disponibilizar perfil para acesso ao detalhamento das faturas, através de login e senha,
no Portal da Internet da Prestadora de Telefonia, assim como senha de acesso para consulta
de contas/faturas detalhadas pela internet.

7.30 A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramenta de gerenciamento completa de
celulares via WEB, que possibilite o controle por horário, calendário, por destino, por limitação
de minutos, conta compartilhada, controle de acesso por senhas, gestão da demanda de
consumo por grupo e/ou perfil, gestão de consumo por minutos e/ou valores, criação e
alteração de grupos e perfis de usuários, possibilidade de bloqueio e restrições de chamadas
por parte do gestor e bloqueio do uso de outras operadoras para chamadas de longa distância.

Quanto aos serviços de gestão solicitados por essa Ilma. Administração, compete o
presente esclarecimento.
Inicialmente, vale lembrar que o Sistema de Gestão (“Gestor Online”) possibilita ao
cliente grande capacidade de economicidade.
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Tal serviço permite que essa Ilma. Administração efetue a gestão e controle das
linhas contratadas, com acesso para a configuração e gerenciamento via internet, sem a
necessidade de quaisquer interações do Gestor do Contrato com a Central de Atendimento
da Operadora, assim todos os controles são on-line e no portal da internet do sistema.

Através desta ferramenta de gestão, esta Ilma. Administração poderá definir as
situações no qual é autorizada a utilização do celular, bloqueando as demais.

Assim, com a utilização desta ferramenta de gestão esta Ilma. Administração poderá:

- Controlar a utilização de SMS dentro da rede CLARO;
- Controlar a utilização de dados GPRS/EDGE;
- Controlar chamadas recebidas a cobrar;
- Controlar Chamadas DSL1 e DSL2;
-

Controlar

chamadas

realizadas

para

números

especiais

pagos

(4004,0300,0500)
- Controlar chamadas de voz e SMS fora da rede CLARO;
- Acompanhar diariamente o uso dos celulares;
- Agrupar as linhas em Centros de Custo e Departamentos;
- Consultar relatórios gerenciais;
- Definir o perfil de utilização definindo-os com os parâmetros: permanente,
temporário, acumulado, por tipo, compartilhado ou individual.

Desta forma, com a aplicação de perfis nas linhas, esta Ilma. Administração poderá
definir Períodos, Formatos e Quantidade de uso para os Centros de Custos, Departamentos
ou Linhas em específico.
Então, com a contratação e aquisição de ‘login’ e ‘senha’ do sistema “GestorOnline”,
essa Ilma. Administração poderá efetuar posterior configuração dos ‘perfis de uso’
adequados à necessidade deste órgão e dos usuários das linhas, compatíveis ao Contrato e
preços unitários pactuados.

Cumpre esclarecer que o Sistema de Gestão possibilita ao cliente grande
capacidade de economicidade. No entanto, depende de constante manutenção para cada
acesso, o que acaba por gerar custos à operadora, deste modo utilizar os serviços terá
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custo, uma vez que os mesmos demandam ônus para a operadora, motivo pelo qual deve
haver item para a cobrança deste.

Ante ao exposto, faz-se necessária a presente impugnação, para que seja realizado
a inclusão de item para a cobrança deste serviço.
4 - DA AUSÊNCIA DE PREÇO DE REFERÊNCIA

“10.5.1. Não serão aceitas propostas finais que imprimam valores globais e unitários
superiores aos estimados para esta contratação.”

Verifica-se que o Edital objeto do presente esclarecimento não disponibiliza preço de
referência.
Nesta esteira, há fragrante desrespeito as disposições do art. 40, X, da Lei n.
8.666/93, que determina que haja expressamente preço de referência nos editais:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local,
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48.

Nesta mesma diretriz, o preço de referência é considerado pelo Tribunal de Contas
da União – TCU como inafastável no instrumento licitatório, como se vê na transcrição do
Acórdão do TCU abaixo:
“2. É obrigatória a divulgação do preço de referência em editais de licitação,
na modalidade pregão, quando for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas.
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Representação

formulada

por

sociedade

empresária

apontara

possíveis

irregularidades em pregão eletrônico realizado pelo Comando Logístico do
Exército (Colog), tendo por objeto o registro de preços para a aquisição de
materiais de intendência (fardamento, coturno, gorro, espora e cobertor). Em
síntese, alegara a representante ter sido irregularmente desclassificada para o
item 3 do certame (coturno), após a fase de lances, “mesmo tendo ofertado o
menor preço, em razão de a sua proposta ter se mostrado superior ao valor
estimado para a contratação”. Ademais, destacara que “teria solicitado ao
pregoeiro a informação quanto ao preço de referência, mas que ela lhe foi negada
sob o argumento de que a publicidade do preço de referência consistiria em mera
faculdade da administração”. O relator, após a realização das oitivas regimentais,
anotou que a controvérsia derivava de “intelecções distintas sobre o alcance do
Acórdão 392/2011-TCU-Plenário, que pugnara pela obrigatoriedade da divulgação
do preço de referência em editais de licitação, na modalidade pregão, quando
esse preço for utilizado como critério de aceitabilidade de preços”. A propósito,
transcreveu excerto do voto condutor do aludido julgado, no qual se lê: “É claro
que, na hipótese de o preço de referência ser utilizado como critério de
aceitabilidade de preços, a divulgação no edital é obrigatória. E não poderia ser de
outra maneira. É que qualquer regra, critério ou hipótese de desclassificação
de licitante deve estar, por óbvio, explicitada no edital, nos termos do art. 40,
X, da Lei nº 8.666/1993”. Considerou, assim, procedente a irresignação da
representante, já que “quando erigido a critério de aceitabilidade, o preço de
referência deve ter divulgação prévia e obrigatória, na forma da lei e como
corolário, mesmo, do princípio do julgamento objetivo (v. g.: Acórdão
392/2011-Plenário), de sorte que haveria de constar, do edital do Pregão
Eletrônico nº 39/2014, o preço referencial adotado pelo Colog, vez que se tratava,
no presente caso, de critério de aceitabilidade de preços”. No caso concreto,
aduziu, “o pregoeiro do Comando Logístico do Exército, ao interpretar o Acórdão
392/2011-Plenário, se ateve à condição geral contemplada no aresto do TCU, que
faculta a divulgação do valor orçado e dos preços referenciais no edital do pregão,
esquecendo que essa faculdade subsistiria apenas no caso de o preço referencial
não funcionar como critério de aceitabilidade de preços”. Nesse sentido,
prosseguiu, “houve, sim, prejuízo à licitante até então vencedora do certame e,
também, ao interesse público, já que a fase de negociação das propostas foi
conduzida sem a clara e prévia definição do preço usado como critério de
aceitabilidade, a despeito de o pregoeiro até ter dado oportunidade às licitantes
(cujas propostas ficaram acima do preço de referência) para que, respeitada a
ordem classificatória, reduzissem os seus lances até um patamar inferior ao valor
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referencial, o qual, todavia, não estava clara e previamente declarado no certame”.
Assim, acolheu o colegiado a proposta da relatoria, para julgar procedente a
Representação, fixando prazo para a adoção de providências necessárias à
anulação dos atos atinentes e consequentes ao item da licitação impugnado, e
determinar ao Comando Logístico do Exército (Colog) que “se abstenha de
incorrer nas falhas apontadas nestes autos, esclarecendo que há necessidade de
divulgação do preço de referência no edital do pregão, quando o aludido preço for
adotado como critério de aceitabilidade de preços, em consonância com a
jurisprudência do TCU (e.g.: Acórdão 392/2011-TCU-Plenário)”. Acórdão
10051/2015-Segunda Câmara, TC 008.959/2015-3, relator Ministro-Substituto
André Luís de Carvalho, 10.11.2015.

3. A publicação do preço de referência por meio do resumo da Intenção de
Registro de Preços no portal Comprasnet não supre a não inclusão no edital,
pois a divulgação do preço referencial no instrumento convocatório garante
ao licitante o direito à impugnação, notadamente quanto às regras de
aceitabilidade da proposta.

Ainda na Representação atinente ao pregão eletrônico conduzido pelo Comando
Logístico do Exército (Colog), para o registro de preços de materiais de
intendência, o relator – após assentar a obrigatoriedade da divulgação do preço de
referência no edital do pregão, quando adotado como critério de aceitabilidade de
preços – afastou a alegação da administração “no sentido de que a publicidade do
preço de referência pelo sítio do Comprasnet, por meio do resumo da Intenção do
Registro de Preços (IRP), supriria a falta de divulgação no edital, vez que a
divulgação do preço referencial no instrumento convocatório garante ao licitante o
pleno direito à impugnação do edital, notadamente quanto às regras de
aceitabilidade da proposta”. Assim, acolhendo a proposta do relator, a Segunda
Câmara julgou procedente a Representação, fixando prazo para a adoção de
providências necessárias à anulação dos atos atinentes e consequentes ao item
da licitação impugnado e determinando ao Comando Logístico do Exército (Colog)
que “se abstenha de incorrer nas falhas apontadas nestes autos, esclarecendo
que há necessidade de divulgação do preço de referência no edital do pregão,
quando o aludido preço for adotado como critério de aceitabilidade de preços, em
consonância com a jurisprudência do TCU (e.g.: Acórdão 392/2011-TCUPlenário)”. Acórdão 10051/2015-Segunda Câmara, TC 008.959/2015-3, relator
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 10.11.2015.”
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Não só há o desrespeito às disposições do art. 40, X, da Lei n. 8.666/93, como
também ao não indicar qual o valor de referência para cada item impede o cumprimento do
item 10.5.1 do presente edital.

Ademais, a imperiosidade do orçamento como documento integrante dos Editais de
Pregão foi ressaltada pela doutrina, como a seguir se verifica:
“A Administração deve estimar os custos necessários à satisfação das suas
necessidades. Mas essa estimativa não pode fazer-se em termos meramente
aparentes, de modo inútil. A referência à adoção de um orçamento detalhado
indica a necessidade de considerar concretamente todos os fatores de
formação dos custos. O detalhamento poderá ser maior ou menor tendo em vista
a natureza complexa do objeto a ser adquirido, mas deverá interpretar-se a
exigência em função da sua natureza ‘comum’. Ou seja, a Administração adquire,
por via de pregão, produtos padronizados segundo praxe do mercado. Logo, o
orçamento detalhado deverá considerar os preços de mercado para o
objeto.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (comentários à legislação do pregão
comum e eletrônico). São Paulo: Editora Dialética, 2001, p. 56)

Em face do exposto, através da observância do Princípio da Legalidade, solicita-se
que essa Ilma. Administração apresente o preço de referência detalhado na planilha de
composição de preços, com todos os custos unitários, sob pena de ferimento dos
parâmetros legais pertinentes à matéria.
5 – DA MULTA ABUSIVA

19.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, sendo:
I = índice de atualização financeira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;
10

CLARO S.A. - NOVA SEDE SOCIAL:
Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B
Santo Amaro – Cep. 04.709-110
São Paulo, SP – Brasil
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Inscrição Municipal: 2.498.616-0
www.claro.com.br

EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

Observe que o item acima atende perfeitamente ao previsto no art. 40, XIV, “c”, da
Lei nº 8.666/93.

Todavia, o Edital não indica as sanções para o inadimplemento injustificado da
Contratante, decorrente da falta de pagamento, indicando apenas a forma de atualização
financeira do valor e juros.
Desta forma, servimo-nos da presente para requerer a estipulação de penalidade
para a hipótese mencionada acima, o que encontra respaldo no art. 40, III e XIV, “d”, da
referida Lei:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
III - sanções para o caso de inadimplemento;
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
(...)
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos,
por eventuais antecipações de pagamentos;”

Assim, a aplicação da multa por falta de pagamento para o SMP, em que a
contratada não tenha incorrido para tanto, não pode ser de outra forma que o determinado
na Portaria nº. 1960/96, do Ministério das Comunicações e aplicada de forma isonômica por
todas as operadoras, ou seja: Aplicação de multa moratória de 2% sobre o valor do débito e
os juros moratórios determinados pela Lei Brasileira, assim como demonstrado:
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A PORTARIA Nº. 1.960, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996 - Dispõe sobre a multa
por atraso de pagamento de conta ou fatura de prestação de Serviços Públicos de
Telecomunicações.

Veja o Link abaixo:
http://www.anatel.gov.br/hotsites/Direito_Telecomunicacoes/TextoIntegral/NOR/prt/minic
om_19961206_1960.pdf

PORTARIA Nº. 1.960, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1996 Dispõe sobre a multa por atraso
de pagamento

de

conta ou

fatura

de

prestação de

Serviços

Públicos

de

Telecomunicações O Ministro de Estado das Comunicações, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, Considerando a
necessidade de uniformizar e disciplinar as obrigações recíprocas entre os usuários e as
Concessionárias dos Serviços Públicos de Telecomunicações; e Considerando as
condições favoráveis que se consolidam com a estabilidade da economia do País,
resolve: Art. 1º A multa por atraso de pagamento de conta ou fatura de prestação de
Serviços Públicos de Telecomunicações a seguir relacionados estará limitada ao
percentual máximo de 2% (dois por cento) do valor da conta ou fatura, devida, uma única
vez, no dia seguinte ao vencimento: - Serviço Público de Telex; - Serviço de
Retransmissão Automática de Mensagens; - Serviço de Transmissão/Comunicação de
Dados; - Serviço por Linha Dedicada; - Serviço de Repetição de Sinais de Televisão; Serviço de Radiodifusão Sonora; - Serviço Móvel Celular; - Serviço Móvel Marítimo; e outros serviços abertos ao público em geral. Art. 2º A Concessionária de Serviços
Públicos de Telecomunicações que optar pela aplicação de multa em percentual inferior
ao máximo permitido deverá, obrigatoriamente, observar as mesmas condições em toda
a área de atuação, vedada a fixação de percentuais diferenciados por região, tipo de
serviço ou categoria de assinante. Art. 3º O disposto nesta Portaria aplica-se
exclusivamente às Concessionárias de Serviços Públicos de Telecomunicações.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1997, revogando as
disposições em contrário.
SÉRGIO MOTTA Ministro das Comunicações
http://www.mc.gov.br/legislacao/por-tipo/portarias/portaria-n-1-961-de-06-de-dezembrode-1996

Neste sentido, vale reforçar que a Advocacia-Geral da União deu parecer favorável à
legalidade e legitimidade da multa, vide Ementa do Parecer Nº AGU/LA02/97 (Anexo ao
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Parecer GQ170), Processo nº 46000.009073/93MTb, abaixo transcrita:
“EMENTA: Aplicação de multa moratória à Administração Pública por
concessionária de serviço público. A posição do Tribunal de Contas da União,
negando a possibilidade dessa aplicação. Os fundamentos do entendimento do
TCU. Análise desses fundamentos. Verificação de sua inadequação para
justificar o entendimento daquela Corte. Conclusão pela legitimidade e
legalidade da imposição de multa moratória a pessoas jurídicas de direito
público,

quando inadimplentes,

pelas concessionárias de serviços

telefônicos, postais e de energia elétrica.” (grifo nosso).

Pelo exposto, faz jus que a Administração altere o referido dispositivo.

III. DOS PEDIDOS

Em face do exposto, vem a CLARO solicitar a análise dos elementos da presente
impugnação, e a necessária revisão ou alteração do Edital, para que sejam os itens ora
impugnados adequados à normativa vigente acerca do serviço de telecomunicações de
forma a assegurar o direito público subjetivo desta Impugnante e demais operadoras de
participar de certame elaborado em conformidade com as diretrizes dos diplomas legais
acima indicados.

Belém/PA,16 de fevereiro de 2018.

______________________________
CLARO S.A.
CI:
CPF:
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