
REF. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA AMERICEL S.A.

Trata-se de impugnação interposta pela AMERICEL S/A, CNPJ nº 01.685.903/0001-

16,  em face do edital  em comento.  A petição aponta supostas irregularidades e, 

ainda, requer esclarecimentos. Para melhor explicitação dos requisitos editalícios, 

far-se-á a resposta mediante tópicos.

Trata-se de impugnação tempestiva que dela se conhece.

PRELIMINARMENTE:

Em que pese ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, conforme § 1º, art. 12 do 

Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000; não é este profissional o responsável 

pela fase preparatória do pregão, notadamente, o disposto nos incisos I ao III do art. 

art. 8º do citado Decreto.

Contudo,  para  maior  celeridade  do  processo,  esta  resposta  abordará  tanto  as 

questões da alçada do responsável pela Termo de Referência quanto as questões 

formais sob responsabilidade do pregoeiro.

QUESTIONAMENTO 01: DO DESCONTO LINEAR

O item 4.2.11 do edital prevê que: “que a empresa vencedora deverá apresentar 

nova proposta de preços de acordo com os valores finais oferecidos neste Pregão, 

OBSERVADA A PROPORÇÃO PERCENTUAL LINEAR DE REDUÇÃO, para fins de 

aceitabilidade da proposta.”

Afirma a impugnante, em síntese, da necessidade de se especificar de como se dará 

esta forma de desconto linear.

Primeiramente,  cumpre destacar  que o julgamento  das propostas  será conforme 

dispõe o edital, item 5.1, 5.2 e 5.3:



“5.1.  Para  fins  de  julgamento  das  propostas  será 

considerado  o  menor  valor  global  dos  serviços, 

conforme  as  Planilhas  de  Formação  de  Preços 

constantes do anexo II.

5.2.  O  preço  global  do  lote  será  o  somatório  dos 

valores expressos na tabela do Anexo II  (PLANILHA 

DE FORMAÇÃO DE PREÇOS) subtraído o percentual 

de  desconto  ofertado,  descritos  nos  quadros 

demonstrativos do Anexo II.

5.3. Será vencedora aquela que ofertar o menor preço 

global do lote, conforme quadro 5.”

A oferta dos preços em procedimento licitatório deve-se pautar pela máxima clareza 

e transparência, em aplauso aos Princípios da Impessoalidade e Moralidade.

Como é notório, no pregão presencial, haverá a sessão de lances, que acabará por 

reduzir  o  valor  total  do  serviço  inicialmente  ofertado.  Ora,  se  o  valor  total  foi 

reduzido,  evidente  que  os  valores  unitários  também  serão  decrescidos.  Assim 

sendo,  é mister  do vencedor  do certame apresentar,  para  fins  de assinatura  do 

contrato,  nova  planilha  de  preços  unitários  que  foram  reduzidos  no  mesmo 

percentual do valor total finalizado na sessão de lances. Noutras palavras, os preços 

de cada serviço deverão respeitar de forma uniforme/linear a mesma redução dada 

sobre o preço global.

Tal expediente, justifica-se como forma de prevenção do chamado “redesenho de 

planilha”, no qual ao lançar os valores unitários o fornecedor retira menor percentual 

dos  serviços  de  maior  valor  agregado  e  maior  abatimento  do  de  menor  preço, 

contudo,  mantendo  o  mesmo  valor  total  anteriormente  pactuado  na  sessão  de 

lances. Entretanto, ao retirar menor valor do serviço de maior gasto, na execução 

efetiva do contrato, ter-se-á uma oneração desvantajosa para a Administração.



QUESTIONAMENTO 02:  DA COTAÇÃO CONJUNTA PARA VC1, VC2 E VC3 E 

OMISSÃO QUANTO A PERMISSÃO PARA SUBCONTRATAÇÃO

Considerando a Lei nº 9.472, de 1991 e a Resolução nº 477, de 2007, e, conforme 

artigo  72  e  78,  inciso  VI  da  Lei  8.666,  de  1993,  fica  autorizada,  portanto,  a 

subcontratação  para  chamadas  de  longa  distância  (VC2  e  VC3),  as  quais  são 

prestadas pelas operadoras de Longa Distância, que fazem parte do STFC.

QUESTIONAMENTO  03:  RESPONSABILIDADE  PELA  MANUTENÇÃO  DOS 

APARELHOS

Conforme já afirmado em outra impugnação, o Anexo I, item 7.4, alínea “c”, sofreu 

alteração de redação.

Na  espécie,  não  se  trata  de  manutenção  de  aparelho,  mas  de  fornecimento  e 

cobrança de outro celular/smartphone para fins de operacionalizar o fim perseguido. 

Expediente este comum no mercado, logo, compatível com o inciso III, do art. 15 da 

Lei 8.666, de 1993 e, ainda, conforme Edital paradigma citado abaixo.

Adotou-se para este mister tanto a disciplina quanto o prazo de outro edital, a saber, 

do  Ministério  Público  Federal,  Procuradoria  Geral  da  República,  Secretaria  de 

Administração, Pregão Presencial n° 17/2010 para fins de Registro de Preços, que 

estabelece prazo muitíssimo menor.

No edital citado, em seu “item 9.6.1 – em em caso de perda, roubo, furto ou defeitos 

por uso indevido do aparelho, a Contratada deverá disponibilizar um novo aparelho 

com o mesmo código de acesso, no  máximo em 48 (quarenta e oito horas), e 

efetuar a cobrança do mesmo ao Contratante.” (negrito nosso).

QUESTIONAMENTO 04: DA VELOCIDADE MÉDIA

Esclarece-se que se trata de desempenho nominal, conforme nova redação.



6.5.3.6 Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados, com conexão à 

internet, associado ao acesso móvel, com taxa de transmissão de dados nominal de 

1 Mbps (um megabit por segundo) na área de cobertura 3G.

7.5.4.2 Conexão de Dados à Internet – pacote de serviço de dados, com conexão à 

internet, associado ao acesso móvel, com taxa de transmissão de dados nominal de 

1 Mbps (um megabit por segundo) na área de cobertura 3G.

QUESTIONAMENTO 05: PRAZO CURTO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

Não procede a alegação de prazo curto para a assinatura do contrato, pois este 

prazo  é  adotado  por  outros  Órgãos  da  Administração.  Por  exemplo,  o  Pregão 

Presencial n° 17/2010, Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República, 

Secretaria de Administração, com idêntica redação no item 20.3.

QUESTIONAMENTO  06:  RESPONSABILIDADE  PELA  MANUTENÇÃO  DOS 

APARELHOS

Com a alteração da redação do item 7.4, C e C.1; da cláusula décima, 10.1, E e 

F.3.1 a questão da responsabilidade da contratada está superada.

Referente ao suposto prazo exíguo,  esclarece-se que há editais,  que podem ser 

chamados de paradigmas, tal qual o Ministério Público Federal, Procuradoria Geral 

da República, Secretaria de Administração, pois elaborados por órgãos de controle 

externo;  por  exemplo  –  Pregão  Presencial  n°  17/2010  para  fins  de  Registro  de 

Preços – que estabelece prazo muitíssimo menor.

No edital citado, em seu “item 9.6.1 – em em caso de perda, roubo, furto ou defeitos 

por uso indevido do aparelho, a Contratada deverá disponibilizar um novo aparelho 

com o mesmo código de acesso, no  máximo em 48 (quarenta e oito horas), e 

efetuar a cobrança do mesmo ao Contratante.” (negrito nosso).



QUESTIONAMENTO 07: DOS MINUTOS NÃO UTILIZADOS PARA USO NO MÊS 

SUBSEQUENTE.

Tal item editalício foi alterado. Perecido, portanto, o objeto.

QUESTIONAMENTO  08:  VALORES  DE  MINUTOS  ABAIXO  DA  MÉDIA  DE 

MERCADO

O CAU/BR estará realizando a revisão dos minutos seguindo o padrão de consumo 

de outros órgãos similares e observando o preço de mercado.

QUESTIONAMENTO  09:  COTAÇÃO  DE  PACOTE  DE  INTERNET  PARA  OS 

APARELHOS SMARTPHONES

Cotação de pacotes de dados incluída na Planilha de Formação de Preço.

QUESTIONAMENTO 10: DA COTAÇÃO DE TARIFAS ADICIONAIS

Esclarecemos que os valores referentes as Tarifas Adicionais devem ser cotados na 

forma da planilha anexa ao edital.

QUESTIONAMENTO 11: DO ROAMING INTERNACIONAL

A tarifação do “Roaming Internacional” formam alteradas permitindo a cotação por 

valor e não por minutos. Adota-se, ainda, o dólar, que deverá ser transformado em 

Real e incluir os impostos com o intuito de repassar aos seus usuários.

Brasília, 26 de março de 2012.

Gustavo Pamplona Silva

Pregoeiro


