
 
ILUSTRÍSSIMA SENHORA SABRINA OLIVEIRA ARAÚJO, PREGOEIRA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO 

PARÁ 

 

 

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/2021-MPCM/PA  
 

 

 

A CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Henri 

Dunant, 780 Torres A e B, Santo Amaro – SP, por seu representante legal 

infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença desse I. Pregoeiro, 

apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

Ao analisar o edital em epígrafe observa-se disposição que atenta contra 

os princípios da legalidade e da competitividade, por esta razão, poderão 

afastar interessados neste procedimento licitatório e consequentemente 

impedir que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DO PARÁ selecione e contrate a proposta mais vantajosa. 

 

É com o objetivo de garantir a eficácia e legalidade do certame que a 

licitante propõe alterações do instrumento convocatório. 

 

I - DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 ITEM 11.18.3 DO EDITAL 

 



 
O item em comento exige, dentre as exigências de qualificação 

econômico-financeira, comprovação de que a licitante possua Capital 

Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o 

balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social.  

 

Exige, ademais, a apresentação de declaração de que 1/12 (um doze 

avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou 

com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste 

Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser 

atualizado na forma estabelecida no Edital, que deve estar acompanhada da 

respectiva DRE.     

 

É cediço que tais exigências têm origem em Instrução Normativa do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que regulamenta 

contratação de serviços que envolvam especificamente mão de obra, o 

que não é o caso em tela. Desta feita, a exigência de apresentação de Capital 

Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente 

é descabida e não se coaduna com a legislação vigente, a saber: 

 

Lei 8.666/93: 

 

"Art. 31 - A documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira limitar-se-á a:  

 

I - balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem 

a boa situação financeira da empresa, vedada a 



 
sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 

no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e 

critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 

desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor 

estimado do objeto da contratação. 

 §1o  A exigência de índice limitar-se-á à 

demonstração da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que terá 

que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, 

vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade e 

lucratividade." 

 

Assim sendo, pugna-se pela exclusão da exigência de comprovação de 

Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo 

Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente. 

 

De outro lado, a exigência de apresentação de declaração de que 1/12 

(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração 

Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de 

abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante é 

cláusula que veda às inteiras a participação de grandes empresas que por sua 

capilaridade no mercado de Telecomunicações em todo o território nacional 

possuem uma infinidade de Contratos com a Administração Pública e com a 



 
iniciativa privada, não sendo factível, portanto, a apresentação de Declaração 

exaustiva nos termos exigidos, o que significa uma ilegalidade.  

 

É neste sentido que se requer, igualmente, a exclusão de tal exigência 

do Edital em questão, de modo a possibilitar a ampla competitividade no 

certame e economicidade com a obtenção de maior disputa, não se mantendo 

exigências que extrapolam os limites legais e de razoabilidade. 

 

Neste sentido que afirma a doutrina: 

 

"O Essencial é que a Administração não 

estabeleça exigências descabidas na 

espécie, nem fixe mínimos de idoneidade 

financeira desproporcionais ao objeto do 

certame, a fim de não afastar os 

interessados de reduzida capacidade 

financeira, que não é absoluta, mas 

relativa a cada licitação. Desde que o 

interessado tenha capacidade financeira real 

para a execução do objeto da licitação" (Hely 

Lopes Meirelles). 

 

 

Na mesma esteira, Marçal Justen Filho in Comentários à lei de licitações 

e contratos administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialética, 2010, pág. 475  

combate cláusulas que não favoreçam a ampla competitividade no certame, 

senão vejamos o que leciona o grande mestre: 

 
O TCU vem manifestando orientação no sentido de evitar 
a consagração de exigências amplas, no tocante à 
qualificação econômico-financeira. Assim, há decisão no 
sentido de que apenas quando os índices do balanço 
patrimonial não forem iguais ou inferiores a 1, é que a 
licitante deverá comprovar que possui capital mínimo ou 



 
patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor 
estimado da contratação e vice-versa, devendo-se evitar 
outras exigências além destas. 

 

 Assevere-se que o entendimento do Tribunal de Contas da União 

caminha neste mesmo sentido, a saber: 

 

“Acórdão 6613/2009 – Primeira Câmara 
Sumário 
REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE TOMADA DE 
PREÇOS QUE RESTRINGIRAM O SEU CARÁTER 
COMPETITIVO. DETERMINAÇÕES. MULTA 
... 
Relatório do Ministro Relator 
Adoto, como relatório, a instrução do Auditor Federal de 
Controle Externo: 
 
O dispositivo do Art. 31 da Lei 8.666/93 deixa quatro 
alternativas ao administrador assegurar-se de que os 
licitantes terão condições financeiras mínimas para 
executar o ajuste a ser celebrado: a) Índices contábeis 
iguais ou superiores a 1,0; b)capital social mínimo; c) 
patrimônio líquido mínimo ou d) prestação de garantia, 
limitada a 1% do valor estimado para o contrato. Tais 
hipóteses não são cumulativas, mas permitem uma 
atuação discricionária do gestor na escolha da melhor 
forma de comprovar a qualificação econômico-
financeira dos licitantes. Não podem ser utilizadas de 
forma concomitante, sob pena de transformar a 
discricionariedade legítima em arbitrariedade vedada 
por lei. Estas são as únicas e suficientes alternativas 
legais. (grifo nosso) 

 

Assim, a proposta de revisão da escrita do tópico Qualificação 

Econômico-financeira para fins de habilitação visa adequar o mesmo a 

realidade do mercado de telecomunicações, evitando a exclusão de Licitantes 

interessados do Certame e com boa situação financeira que, todavia, não 

conseguem demonstrar tal situação por meio de exigências desarrazoadas 

como as que ora se combate.  

 



 
Face ao exposto, requer a revisão do item em comento do Edital, de 

modo a não excluir a CLARO do certame, assim como demais empresas que 

se encontrem em idêntica situação, permitindo, em conformidade com o que 

preceitua a Lei 8.666/93, que a boa situação econômico-financeira seja 

comprovada unicamente dentro dos ditames legais, como costuma ser a 

praxe em editais de diversos órgãos públicos, visando sempre ampliar a 

competição. 

 

Só assim estar-se-á de fato estabelecendo critérios legítimos e legais 

para a qualificação econômico-financeira das empresas interessadas em 

participar do certame, ampliando a competição no certame e garantindo não só 

a isonomia entre as proponentes como a possibilidade de melhor contratação 

pela Administração Pública. 

 

 

II – DA APRESENTAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS COMO CONDIÇÃO 

PARA O PAGAMENTO – ITENS 18.5 DO EDITAL 

 

No item supramencionado há exigência de apresentação de documentos 

que comprovem a Regularidade de habilitação da Contratada, sendo certo que 

o pagamento fica condicionado a apresentação mensal de tais documentos. 

  

Contudo, observa-se que tal exigência demonstra-se excessiva e 

demasiadamente burocrática, a considerar que a própria Contratante poderá 

acessar os Sítios Oficiais para verificar online a manutenção das condições de 

habilitação da Contratada. 

 

Portanto, é totalmente desnecessária a apresentação mensal de tais 

documentos anexados à Nota Fiscal, principalmente condicionando-as à 

realização dos pagamentos mensais, o que certamente poderá atrapalhar o 

processo mensal de cobrança, sobretudo na hipótese de ser a futura 

contratada uma grande empresa de Telecomunicações. 



 
 

Acrescenta-se ainda a Lei 8.666/93 traz em seu bojo normas 

procedimentais que regram o desenrolar do certame com uma clareza ímpar. 

Expõe-se ali os documentos mínimos exigidos em termos de habilitação do 

certame, não sendo admitida a apresentação de documentos de forma 

diversa e excessiva da estipulada em lei. 

 

Considerando que tais exigências são excessivas – pois que não é 

praxe em licitações promovidas pelos órgãos públicos no país e sequer 

encontram amparo na legislação sobre o tema –, requeremos a modificação 

do item 18.5 do Edital e seus correspondentes, para que dele passe a 

constar que a exigência de comprovação de regularidade com as 

obrigações elencadas será feita apenas na fase de habilitação, ou através 

da consulta online pela Contratante a qualquer tempo, ao invés da 

apresentação mensal de tais documentos como condição para o 

pagamento mensal. 

 

Neste mister, convém invocar o Princípio da Legalidade, pelo que à 

Administração só é lícito admitir ou exigir o que estiver taxativamente previsto 

em Lei – o que não é o caso, pois tal exigência não está contida na Lei 

8.666/93 e outras correlatas –, não merecendo prosperar, portanto, tal 

exigência, sob pena de afronta aos Princípios da Isonomia e da Ampla 

Competitividade no certame. Assim, a fim de se respeitar a razoabilidade e a 

boa-fé objetiva, faz-se necessária a exclusão das exigências acima combatidas 

por serem despiciendas e fugirem aos parâmetros revestidos de razoabilidade 

e proporcionalidade. 

 

Aqui, há que se consignar que o espírito da lei veda toda e qualquer 

exigência capaz de frustrar o caráter competitivo da licitação. Ora, as 

exigências acima combatidas, sem dúvida alguma, frustram a ampla 

competitividade, pois configuram exigências desarrazoadas, desnecessárias e 

altamente burocráticas.  



 
 

Portanto, de modo a não impedir a participação de licitantes 

interessadas e competentes para prestar serviços de Telecomunicações da 

mais alta qualidade a esta Contratante, é razoável e legal que esta 

Administração exclua as exigências de apresentação mensal de documentos 

de regularidade fiscal, conforme atualmente previstas no item 18.5 do Edital. 

Pugna, pois, por tal exclusão. 

 

III – DA DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 

PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ANEXO V DO EDITAL 

 

O Edital apresenta como Anexo V um modelo de Declaração de 

contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública, o 

que configura uma cláusula que veda às inteiras a participação de grandes 

empresas que por sua capilaridade no mercado de Telecomunicações em todo 

o território nacional possuem uma infinidade de Contratos com a Administração 

Pública e com a iniciativa privada, não sendo factível, portanto, a apresentação 

de Declaração exaustiva nos termos exigidos, o que significa uma ilegalidade. 

Neste diapasão, cumpre-nos trazer à tela o que insculpe o §1º do Art. 3º da Lei 

8.666/93, a saber: 

Art. 3º -  

                              §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 dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato;" 

(grifamos) 

 



 
É cediço que a exigência de apresentação de tal Declaração, mormente 

por grandes empresas do Setor, é cláusula que compromete e frustra o caráter 

competitivo, sendo certo que a liquidez das empresas pode e será devidamente 

comprovada pelas exigências de qualificação econômico-financeiras 

apresentadas no Edital. 

É neste sentido que se requer a exclusão de tal exigência do Edital em 

questão, de modo a possibilitar a ampla competitividade no certame e 

economicidade com a obtenção de maior disputa, não se mantendo exigências 

que extrapolam os limites legais e de razoabilidade. 

 

Leciona Marçal Justen Filho in Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialética, 2010, pág. 475  

combate cláusulas que não favoreçam a ampla competitividade no certame, 

senão vejamos o que leciona o grande mestre: 

 
O TCU vem manifestando orientação no sentido de evitar 
a consagração de exigências amplas, no tocante à 
qualificação econômico-financeira.  

 

Face ao exposto, requer a revisão do item em comento do Edital, de 

modo a não excluir a CLARO do certame, assim como demais empresas que 

se encontrem em idêntica situação, permitindo, em conformidade com o que 

preceitua a Lei 8.666/93, que a boa situação econômico-financeira seja 

comprovada por balanço patrimonial, certidão negativa de falência ou 

Recuperação Judicial e, ainda, conforme faculta o parágrafo 2º do mesmo 

artigo, seja exigido patrimônio líquido ou capital social mínimo em alternativa às 

empresas que não atendam índices financeiros, como costuma ser a praxe 

em editais de diversos órgãos públicos, visando sempre ampliar a 

competição. 

Só assim estar-se-á de fato estabelecendo critérios legítimos e legais 

para a qualificação econômico-financeira das empresas interessadas em 

participar do certame, ampliando a competição no certame e garantindo não só 



 
a isonomia entre as proponentes como a possibilidade de melhor contratação 

pela Administração Pública. 

 

IV – DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE CLARA DEFINIÇÃO DO OBJETO 
 

Verificou-se que o Instrumento Convocatório em questão não é preciso 

na definição do objeto e regramentos da licitação, sendo necessárias 

adequações técnicas e esclarecimentos que serão apresentados a seguir, 

sendo certo que tal precisão é elemento imprescindível para que esta e as 

demais licitantes realizem o estudo adequado sobre a viabilidade técnica do 

projeto e elaborem as suas propostas técnicas e de preço realmente aderentes 

ao que esta r. Administração pretende, senão vejamos: 

 

 Quanto aos equipamentos de WIFI presente no referido edital, 

entendemos que, os switches para conexão dos AP’s serão fornecidos 

pelo próprio CONTRTANTE. Está correto o nosso entendimento? 

 Ainda quanto aos AP’s, não ficou claro no Termo de Referência se devem 

ser fornecidos com power injector ou fonte de alimentação. Pugnamos por 

esclarecimento. 

 Caso os AP’s sejam fornecidos com fonte de alimentação, entendemos 

que a infraestrutura de ponto elétrico já estará disponível para utilização. 

Está correto o nosso entendimento? 

 Entendemos que todo a infraestrutura de cabeamento para conexão dos 

AP’s de WIFI aos switches da rede lógica será fornecida pela 

CONTRATANTE. Está correto o nosso entendimento? 

 

 

DA PRESTAÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE INTERNET 

DEDICADA DE 200 MBPS:  



 
Pág. 19 

 

Observe a exigência onde o serviço deverá ser executado 

ininterruptamente, logo a exigência é um exagero e requer a adequação do 

item 2.1.1 do Termo de Referência, tendo em vista que a prestação dos 

serviços poderá ser interrompida de forma programada, em razão de situações 

de emergência, motivada por razões de ordem técnica ou por razões de 

segurança das instalações, bem como suspensa por falta de pagamento da 

Contratante, nos termos da Resolução da Anatel n.º 426/2005. 

As Operadoras prestam os serviços objeto desta contratação 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de 

vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas e 

devidamente comunicadas ao Contratante. 

Na hipótese de ocorrência de interrupção total ou parcial da prestação 

de serviço, bem como de falha nos equipamentos de responsabilidades da 

CONTRATADA, os problemas deverão ser corrigidos e o serviço restabelecido 

em no máximo 4 (quatro) horas a partir do acionamento. 

Pág. 38 



 

 
 

 Visando ampliar a competitividade do certame, pugnamos pela divisão do 

Objeto em lotes distintos. Nosso pleito será acatado? 

 

 

 No Instrumento Convocatório não fora localizado o prazo de instalação. 

Pugnamos pela apresentação de tal informação. 

 

Diante do que acima apresentado, torna-se necessário esclarecer 

exatamente o objeto a ser contratado, tendo em vista o disposto no Art. 14 da 

Lei 8.666/93 e no Art. 3º, II da Lei 10.520/02 (Lei do Pregão), senão vejamos: 

 

“Art. 14 – Nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto... 

 

“Art. 3º - A fase preparatória do pregão observará o 
seguinte: 
(...) 
II. a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara...” 

 
 



 
Cumpre-nos, ainda, trazer à tela Súmula 177 do Tribunal de Contas da 

União, senão vejamos: 
 

“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 publicidade, 
que envolve o conhecimento, pelos 
concorrentes potenciais das condições 
básicas da licitação, constituindo, na hipótese 
particular da licitação para compra, a 
quantidade demandada em uma das 
especificações mínimas e essenciais à 
definição do objeto do pregão” 

 

Entende-se, portanto, que a minuciosa descrição do Objeto do serviço 

que se pretende contratar é medida extremamente necessária, posto que uma 

vez claramente definido o objeto do edital, todas as licitantes interessadas 

poderão competir com plena isonomia, transparência e competitividade, não 

havendo que se falar em desigualdade entre as mesmas por determinadas 

prescrições editalícias equivocadas ou omissões não corrigidas. Desta feita, 

torna-se imperioso também neste tópico o provimento da presente 

Impugnação, com adiamento da data fixada para o certame, a fim de se corrigir 

os equívocos e incoerências aqui apontadas. 

 

 

V - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 

Como resta demonstrado, a alteração do edital é medida que garantirá a 

legalidade da licitação, possibilitando ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ selecionar a proposta mais 

vantajosa para cada um dos serviços contratados, assim como manter a 

legalidade do certame e do futuro contrato administrativo, através da correção 

da incoerência aqui apontada. Ante o exposto, a fim de garantir o caráter 

equânime e competitivo da licitação, bem como a aplicação dos princípios da 



 
legalidade e da justa competição, requer a alteração do edital no termo 

proposto acima. Ainda, na hipótese do I. Pregoeiro não acolher as presentes 

razões, digne-se a recebê-las como impugnação aos termos do edital, com 

efeito suspensivo, de acordo com o disposto na legislação vigente. 

 

Belém, 08 de setembro de 2021. 

 

 

 

________________________ 

PROCURADOR 

GERENTE DE CONTAS 
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