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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO DE ARQUITETURA 

E URBANISMO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Presencial n.º 01/2015 

 

 

OI S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 76.535.764/0001-43, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do 

Lavradio, 71, 2.º andar, vem, tempestivamente, com fulcro no item 7 do Edital e artigo 12 do 

Decreto Federal n.º 3.555/2000, apresentar 

IMPUGNAÇÃO 

Aos termos do Edital em referência, pelas razões de fato e de direito 

que passa a expor. 
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I – DOS FATOS 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina instaurou 

procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma Presencial, sob o nº. 01/2015, 

visando à contratação de serviços de provimento de acesso corporativo à internet em link 

dedicado de 10 Mbps. 

Interessada em participar da licitação, a ora Impugnante denota, no 

entanto, a presença de alguns vícios de legalidade no Edital, cuja prévia correção se mostra 

indispensável à abertura do certame e formulação de propostas. 

Face à importância evidente do procedimento em voga para a 

Administração, por sua amplitude, a Oi SOLICITA URGÊNCIA na análise do mérito desta 

Impugnação pelo Sr. Pregoeiro, a fim de evitar prejuízos sérios para o erário, o qual 

certamente será lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a 

demonstrar. 

 

II – DO DIREITO 

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.1 ESTATUTO SOCIAL 

Os itens 5.3 e 10.6.1 do Edital solicitam que a licitante apresente o 

Estatuto Social da empresa, primeiramente no credenciamento e posteriormente entre os 

documentos de habilitação.  

Entendemos que tal exigência é descabida e não se faz necessária, razão 

pela qual solicitamos a dispensa da apresentação na fase da habilitação, quando já tiver sido 

apresentado no credenciamento. 
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Assim, tendo em vista a celeridade do certame e a redução dos custos 

para as licitantes, questiona-se a possibilidade de dispensar a apresentação do Estatuto Social 

na fase de habilitação quanto o mesmo tiver sido apresentado no credenciamento. 

 

1.2 NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA ALTERNATIVIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

MÍNIMO DE 10% DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

Da leitura do subitem 10.3.2 do Edital consta exigência de qualificação 

econômico-financeira que não se coaduna aos ditames legais e, tampouco com a realidade do 

setor de telecomunicações, na medida em que prevê como requisito para a Habilitação, 

a apresentação de índices iguais ou maiores que 1,0 (um) como forma de 

comprovação da boa situação financeira da empresa interessada em participar do 

certame licitatório. 

Patente é a ilegitimidade desta exigência editalícia de um único e 

singular modo de comprovação da boa situação financeira da empresa interessada em 

participar do certame, uma vez que o artigo 31, § 2º, da Lei 8.666/93 dispõe sobre a 

alternatividade para cumprimento de tal exigência de qualificação econômica, ‘in 

verbis’: 

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômica-financeira limitar-se-á: 

(...) 

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 

poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou 

garantias previstas no §1ºdo art.56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômica-financeira dos licitantes e para 

efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 

celebrado.” (grifos nossos) 
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Em interpretação lógica e teleológica do artigo em questão, MARÇAL 

JUSTEN FILHO, na página 355, da obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 9ª edição, Editora Dialética, preleciona que: 

“A redação do §2º comporta interpretação bastante razoável, em 

que as três alternativas ali indicadas seriam como alternativas equivalentes. Isso 

significaria que o particular poderia comprovar sua capacitação econômica-financeira 

por uma das três vias. Essa alternativa afigura-se muito interessante para o interesse 

público, especialmente porque permite a ampliação da utilização do segura-garantia. Nesse 

caso, seria plenamente utilizável a experiência estrangeira dos seguros de performance. 

Essa interpretação redunda na atribuição ao particular da 

possibilidade de comprovar o preenchimento desses requisitos por uma das três vias, 

à sua escolha. 

A alternativa não tem sido explorada na realidade prática, mas nada 

impede que seja. Poderia, inclusive, o interessado impugnar a cláusula editalícia que 

não previsse a possibilidade da aplicação da alternatividade.” (grifos nossos) 

Com efeito, é notório que a exigência dos índices financeiros tem por 

finalidade avaliar o possível insucesso da contratação da licitante vencedora do certame. Mas, 

do mesmo modo, é cediço também que tais índices não são os únicos elementos capazes de 

averiguar a qualificação econômica-financeira das empresas interessadas em acorrer ao 

certame, conforme se verifica da instrução normativa MARE - GM n.° 05/95, em seu item 7, 

assim como nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93. 

Mesmo que assim não fosse, os índices propostos sequer correspondem 

aos quocientes exigidos nas licitações compatíveis com o objeto do certame em apreço. 

É importante ressaltar que não pretende de forma alguma demonstrar, 

como eventualmente poder-se-ia imaginar, que a exigência de índices financeiros não é 

necessária para a qualificação das empresas. O que de fato se pretende é que tais índices 

sejam exigidos de forma razoável e compatível com a realidade do setor de 

telecomunicações. 
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A propósito, os Princípios da Finalidade, Proporcionalidade e da 

Razoabilidade preconizam justamente que as conseqüências de um ato devem guardar a exata 

proporção e finalidade com a sua extensão para se evitar eventuais abusos quando da 

aplicação da lei ao caso concreto, ou seja, evitar que se distorça a finalidade do 

procedimento licitatório, que é justamente ampliar a competitividade de maneira a 

buscar a melhor proposta para a Administração Pública.  

Assim, o percentual do índice para aferição da situação financeira das 

empresas deverá necessariamente ajustar-se a essa realidade, pois não resta a menor dúvida de 

que a atual exigência não é razoável e não corresponde à realidade de praticamente todas as 

licitações compatíveis com a ora impugnada, afinal pretende que as licitantes tenham um grau 

de liquidez superior à realidade do mercado dos dias de hoje. 

Além disso, tal índice absolutamente em nada interferiria na conclusão 

do objeto contratado, vez que não tem relação com a capacidade, eficiência e qualidade da 

empresa em realizar obras e prestar serviços, o que de igual forma descaracteriza a exigência. 

Em síntese, pretender que as empresas tenham um índice de liquidez 

geral igual ou maior que 1 (um) é superior à realidade do mercado nos dias de hoje e é, sem 

sombra de dúvidas, uma verdadeira incoerência, tendo em vista que: 

a) não mede o grau de capacidade econômico-financeira das empresas 

licitantes; 

b) o índice exigido está muito além da realidade das empresas do setor 

de telecomunicações; e 

c) o subitem 10.3.2. do Edital está em desconformidade com os 

Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e principalmente da Finalidade, previstos na 

Constituição Federal. 

Assim, patente que a exigência de índice de Liquidez Geral igual ou 

superior a 1 (um) é incompatível com a realidade do setor e o objeto da presente licitação, 

restringindo, sem nenhuma justificativa, o caráter competitivo que deve 
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obrigatoriamente existir em todas as licitações, em afronta ao artigo 3º, § 1º, I da Lei 

n. 8.666/93, “in verbis”: 

“§1º É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio das licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;” 

[grifamos] 

Por todo o exposto, é incontestável que a opção tomada pelo 

administrador público na presente hipótese, não resguarda o interesse público, na medida em 

que restringe a competição, e por conseqüência onera, sem nenhuma justificativa, a 

contratação pela Administração, em inaceitável violação ao Princípio da Economicidade. 

Portanto, requer-se a inclusão da alternatividade de apresentação de 

capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado pela 

Administração para as empresas que não possuírem os índices econômico-financeiros 

exigidos no Edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93. 

 

 

2. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os itens 13 do Edital e 3.3 da Minuta do Contrato – Anexo II 

estabelecem que os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após recebimento da 

Fatura Telefônica, por meio de depósito bancário. 

Neste sentido, vale destacar que no setor de telecomunicações as 

empresas respeitam um ciclo de faturamento e, com 30 dias de antecedência – conforme 

solicitado no Edital – não haverá a possibilidade de fechamento das faturas, pois o sistema 

não terá dias suficientes para tanto. 
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Além disso, referido prazo deve estar em sintonia com os padrões 

estabelecidos pela ANATEL: 

“A entrega do documento de cobrança ao assinante, por código de 

acesso, constituído de demonstrativo e fatura dos serviços prestados, deve ocorrer pelo menos 5 

(cinco) dias antes do seu vencimento.” 

Diante disso, requer-se a alteração dos itens supra mencionados, a fim de 

que passe a constar o prazo de 05 (cinco) dias para a entrega das faturas. 

 

 

Quanto a forma de pagamento, a Oi esclarece que atualmente as 

Operadoras adotam um sistema de faturamento e cobrança moderno, conhecido e aprovado 

pela ANATEL, baseado em código de barras. 

 

Através deste sistema, a Oi terá condições de verificar com maior 

agilidade e eficiência a efetivação do pagamento pela Contratante. 

 

A Oi solicita seja estabelecida a possibilidade de realização do pagamento 

mediante código de barras, com a conseqüente republicação do Edital e a designação de 

nova data para a realização do certame. 

 

E por fim, tendo em vista a solicitação anterior, entendemos que a 

exigência do item 3.2 do Anexo II também deve ser excluída, no sentido de que não há razão 

para que conste na nota fiscal/fatura o número da licitação e do Contrato. 

E ainda, a licitante adverte, que as notas fiscais/faturas de telefonia 

obedecem a um padrão estabelecido pela Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN. Tal 

padronização, ressalte-se, é aprovada pelo IMETRO e certificada pelo BVQI. De acordo com 

o referido padrão, há um número máximo de caracteres, não havendo possibilidade técnica de 

se inserir mais caracteres do que o permitido. 
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Como é sabido, a Administração Pública tem o direito de acrescentar 

cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, contanto que as mesmas não ultrapassem 

o real objetivo que é o interesse público.  

As características do contrato administrativo derivam da supremacia do 

interesse público sobre o particular, porém, de forma alguma, pode ocorrer a concepção 

autoritária do Estado. No entanto, reza a regra que a Administração Pública tem que ter 

cautela ao estipular cláusulas exorbitantes, para que não cause prejuízo a ela mesma. Neste 

caso em testilha, constatou-se no edital, exigência que compromete todo o equilíbrio 

econômico-financeiro do futuro contrato. 

Assim, ao fazer constar obrigação editalícia que não poderá ser cumprida 

por nenhuma empresa, a Contratante está afrontando a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

norma máxima reguladora de todo de qualquer procedimento licitatório. 

Requer-se a alteração do item 13 do Edital e 3.3 da Minuta Contratual – 

Anexo II, para que conste o prazo de 05 dias previsto na Anatel para entrega das faturas 

telefônicas, bem como seja alterada a forma de pagamento para código de barras e a exclusão 

do item 3.2 da Minuta Contratual - Anexo II, de forma que a fatura de serviços seja emitida e 

obedeça, tão somente, o padrão FEBRABAN. 

 

3. DO PERÍODO DE REPARO 

Os itens 2 do Termo de Referência - Anexo I e 4.9 da Minuta Contratual 

– Anexo II estabelecem que as interrupções no serviço deverão ser sanadas em 2 horas. No 

entanto, tal prazo encontra-se em desacordo com o que estabelece a ANATEL.  

Assim, é mister trazer à baila o artigo da Resolução da ANATEL n.º 

574/2011, a qual estabelece o Plano Geral de Metas da Qualidade para o SCM, in verbis: 
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“25. As solicitações de reparos por falhas ou defeitos na prestação 

do serviço devem ser atendidas em até vinte e quatro horas, contadas do recebimento 

da solicitação, admitido maior prazo a pedido do Assinante, em, no mínimo: 

I – noventa por cento dos casos nos doze primeiros meses de 

exigibilidade das metas, conforme estabelecido no art. 46 deste Regulamento; 

II – noventa e cinco por cento dos casos a partir do término do 

período estabelecido no inciso I deste artigo.” (grifo nosso) 

Não é dada à Administração á prerrogativa de estabelecer disposições 

editalícias ou cláusulas contratuais em manifesta contradição ao disposto em ato normativo 

emanado de ente competente, em respeito ao Princípio da Legalidade, corolário máximo da 

Administração Pública. No melhor entendimento a respeito do princípio supra, apenas é dado 

ao Administrador da coisa pública proceder da forma prevista em lei, ou seja, está apenas 

autorizado a fazer aquilo que a lei autoriza expressamente. 

Requer-se a alteração dos itens 2 do Termo de Referência - Anexo I e 4.9 

da Minuta Contratual – Anexo II de forma a constar o prazo de 8 (oito) horas para reparo. 

 

4. DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO 

O item 6.3 do Termo de Referência - Anexo I e 3.4 da Minuta 

Contratual – Anexo II afirmam que para que o pagamento seja efetuado, é obrigatório que os 

documentos de comprovação de regularidade fiscal encontrem-se atualizados e sejam 

apresentados, bem como que não haja qualquer descumprimento das obrigações pactuadas.  

De fato, a exigência de regularidade fiscal para a participação no 

procedimento licitatório funda-se na Constituição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195 que 

"a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, 

não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios", e deve ser mantida durante toda a execução do contrato, consoante o inciso 

XIII do art. 55 da Lei 8.666/93, que determina: 



 

 

 

 10 

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação.” 

Contudo, não pode a Contratante condicionar o pagamento à 

comprovação da regularidade fiscal pela Contratada e a inexistência de penalidades, 

posto que não consta do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a retenção do pagamento pelos 

serviços prestados.  

Logo, não pode a Contratante aplicar a referida sanção à Contratada, sob 

pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de 

cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de 

Licitações), mas não autoriza a Administração a suspender o pagamento das faturas e, ao 

mesmo tempo, exigir da empresa contratada a prestação dos serviços. 

Este é o entendimento esposado por Marçal Justen Filho, em sua obra 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 

"Além das hipóteses do art. 78, existem outras, implicitamente 

previstas na Lei. Assim, deve-se dar aplicação ao disposto no art. 55, inc. XIII. 

Verificando-se, após a contratação, que o contratante não preenchia ou não preenche mais 

os requisitos para ser habilitado, deverá promover-se a rescisão do contrato. A rescisão 

tanto pode fundar-se na descoberta de que o particular não detinha as condições necessárias 

como em que, após a contratação, deixou de preencher as exigências legais. Os requisitos de 

idoneidade devem estar presentes não apenas no momento anterior à contratação, mas têm 

de permanecer durante todo o período de execução do contrato. Rigorosamente, poderia ser 

caso de nulidade da licitação, vício que se estenderia ao contrato. Porém, podem supor-se 

situações em que teriam de ser aplicadas as regras da resolução, mormente quando existisse 

uma situação de fato consolidada. Imagine-se, assim, que a situação se configurasse 

relativamente a concessionário de serviço público. Aplicação rigorosa da teoria da nulidade 

produziria efeitos insuportáveis. Isso se passa, também e especialmente, no tocante à 
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regularidade fiscal. Isso não significa que a Administração esteja 

autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus 

deveres contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em 

dívida com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A administração 

poderá comunicar ao órgão competente a existência de crédito em favor do particular para 

serem adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e 

simplesmente, caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive 

através de mandado de segurança. " (São Paulo, Editora Dialética, 2002, 

p. 549) (grifo nosso) 

Finalmente, importante colacionar o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. 

RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A exigência de regularidade fiscal para a participação no procedimento 

licitatório funda-se na Constituição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195 

que "a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em 

lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios", e deve ser mantida durante toda a execução do contrato, 

consoante o art. 55 da Lei 8.666/93. 

2. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está 

subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), 

o que equivale assentar que a Administração poderá atuar tão-somente de 

acordo com o que a lei determina. 

3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a retenção 

do pagamento pelo serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a 

referida sanção à empresa contratada, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de 
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cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do 

contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a 

suspender o pagamento das faturas e, ao mesmo tempo, exigir da 

empresa contratada a prestação dos serviços. 

4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional "não significa que 

a Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus 

deveres contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em dívida com a Fazenda 

Nacional ou outras instituições. A administração poderá comunicar ao órgão competente a 

existência de crédito em favor do particular para serem adotadas as providências 

adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracterizará ato abusivo, 

passível de ataque inclusive através de mandado de segurança." (Marçal Justen Filho. 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, 

Editora Dialética, 2002, p. 549). 

Portanto, a suspensão do pagamento pelos serviços prestados não consta 

no rol do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, o qual elenca as sanções pela inexecução total ou parcial 

do contrato. 

Diante disso, requer a adequação do item 6.3 do Termo de Referência - 

Anexo I e 3.4 da Minuta Contratual – Anexo II, para que não condicionem o pagamento à 

comprovação da regularidade fiscal pela Contratada. 

 

 

5. DAS GARANTIAS À CONTRATADA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA 

CONTRATANTE 

 

Analisando o instrumento convocatório destacamos a previsão de 

atualização monetária, juros e penalidades, em caso de inadimplemento da Administração 

Pública diferente do usualmente utilizado em telecomunicações. 
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Oportuno observar que a Lei n.º. 8.666/93, em seu artigo 55, determina 

que estejam previstas na minuta contratual as penalidades e critérios de atualização financeira 

aplicáveis, conforme destacado a seguir: 

 

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a 

do efetivo pagamento;”  

 

A Lei n.º. 8.666/93 prevê as penalidades aplicáveis aos Órgãos 

Contratantes, as quais devem constar dos respectivos instrumentos avençados por esses entes. 

 

O artigo 66 da Lei n.º. 8.666/93 diz que o contrato deverá ser executado 

fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais, respondendo 

cada uma pelas conseqüências de sua inexecução, total ou parcial.  

 

Desta forma, o artigo não faz distinção entre a Contratante e a 

Contratada, uma vez que ambas são partes no contrato e, portanto, a ambas se aplicam, 

conseqüentemente, as normas pertinentes ao inadimplemento das obrigações pactuadas. 

 

Leciona Marçal Justen Filho no sentido de que o ato convocatório deve 

disciplinar as condições de adimplemento e conseqüências de inexecução, tanto no tocante ao 

particular como à própria Administração.  

 

É incompatível com o Estado Democrático de Direito omitir-se 

disciplina de conduta estatal. A idéia de democracia exige a submissão do Estado e de seus 

agentes à observância dos princípios jurídicos fundamentais, dentre os quais, o da 

obrigatoriedade das convenções e da vedação à impunidade1. 

 

Continua o autor, no sentido de que não é cabível que o Estado 

pretenda, através da omissão de regras sobre conseqüências de inadimplemento, assegurar a si 

                                                           
1 FILHO, Marçal Justen, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11 ed., São Paulo: Editora Dialética, 2005, p. 
397. 
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próprio regime excludente de sanções em caso de infração ao Direito. Logo, omisso o Edital 

acerca do tema, qualquer particular pode provocar a Administração e exigir esclarecimento, 

não sendo tal disciplina facultativa, mas obrigatória2. 

 

Deveras, a mora - revela a ilustre Profª Maria Helena Diniz - possui os 

seguintes efeitos jurídicos:  

“1º) responsabilidade do devedor pelos prejuízos causados pela mora ao credor, 

mediante pagamento de juros moratórios legais ou convencionais; indenização de lucro cessante...; 

reembolso das despesas efetuadas em conseqüência da mora; satisfação da cláusula 

penal, resultante, pleno iure, do não-pagamento” (in Curso de Direito Civil Brasileiro, páginas 363 e 

364). 

 

Na senda destas razões, pertinente aqui recordar a lição do renomado 

administrativista Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, in verbis: 

 

“O sujeito (inclusive o Estado) tem o dever de cumprir a prestação assumida, no 

prazo e condições determinadas. Ao infringir esse dever, sujeita-se à obrigação de indenizar a parte inocente por 

perdas e danos. Entre os danos emergentes encontra-se, no mínimo, a perda do valor da moeda proveniente da 

inflação. Portanto, se o Estado atrasar o pagamento, deverá pagar com correção monetária. Os Tribunais não 

têm hesitado em seguir esse caminho, na vigência do Plano Real. Adota-se, geralmente, a variação do IGP-M 

da FGV como índice para apuração da correção.”[Dialética, 7ª edição, p.412]  

 

Outrossim, na Decisão n.º. 686/99, o Plenário do Tribunal de Contas da 

União também se manifesta em sentido similar quanto à aplicação de multa contra a 

Administração Pública, onde são defendidas sanções moratórias impostas à Administração no 

caso de inadimplência, in litteris: 

 

                                                           
2 FILHO, Marçal Justen, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11 ed., São Paulo: Editora Dialética, 2005, p. 
397. 
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“[...] a cobrança de multa moratória, pelas concessionárias de serviços públicos, sejam 

elas privadas ou integrantes da Administração Pública, em desfavor dos órgãos e entidades públicos, por atraso 

no pagamento. 

[...] quando a Administração age na qualidade de usuária de serviço público, em uma 

relação de consumo, a eventual multa moratória decorrente de atraso no pagamento tem natureza contratual, 

prescindindo de previsão legal, porquanto, nessas condições, a Administração figura como parte de um contrato 

da natureza privada e, como tal, despida dos privilégios que caracterizam os contratos administrativos.” 

[Decisão n.º. 686/99, Plenário, Rel. Min. Bento José Bugarin. D.O.U. de 08.11.1999, pg. 35-

38] 

 

Resta evidente, assim, que o Edital merece reparo neste aspecto, a fim de 

que sejam estabelecidos expressamente os ônus legalmente devidos à Administração em casos 

de inadimplência e de mora em relação ao cumprimento de suas obrigações. 

 

Desta forma, esta Licitante solicita a V. Sª. que o Edital e a minuta do 

contrato sejam alterados para incluir a seguinte previsão: 

“O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura de Serviços até a data de vencimento 

sujeitará o Contratante, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, às seguintes sanções: 

a) Multa de 2% sobre o valor devido; 

b) Juros de mora de 1% a.m.; e 

c) correção monetária pelo IGP-DI." 
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III. PEDIDO 

 

Com o objetivo de que seja garantido o atendimento aos princípios 

norteadores dos procedimentos licitatórios, a Oi solicita que V. Sª. julgue a presente 

Impugnação motivadamente e no prazo de 24 horas, acolhendo-a e promovendo as alterações 

necessárias no Edital e demais documentos indigitados, e sua conseqüente republicação e 

suspensão da data de realização do certame.  

 

 

Florianópolis/SC, 15 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

OI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato comercial: 

Jacqueline Fernanda de Castro 

Oi Fixo (61) 3415-1041 

Oi Móvel (61) 8401-7175 

jacqueline.castro@oi.net.br 

mailto:jacqueline.castro@oi.net.br

