
PARECER Nº JFES-PAR-2019/00246
Referência: Processo de Execução Orçamentária e Financeira Nº JFES-EOF-
2019/00073, 18/02/19 - JFES.
Assunto: Contratação / pagamento de serviços (exceto magistrado e servidor)

Trata-se de processo administrativo por meio do qual a Administração visa à
contratação de link de acesso dedicado à INTERNET.

Publicado o edital, foi interposta impugnação empresa Telemar Norte Leste S.A. (Oi)
pautando-se nos seguintes questionamentos, conforme razões apresentadas às f. 585-
606:

a) Da impossibilidade de as licitantes promoverem investigação sobre a árvore
genealógica dos sócios e funcionários, para fins de identificação acerca de eventual
relação de parentesco daqueles com servidores dos quadros do órgão licitante;

b) Da inadequação da exigência de certidão de regularidade trabalhista para fins
habilitatórios: possibilidade de admissão de certidão positiva com efeitos de negativa;

c) Das exigências de habilitação excessivas, especificamente no que diz respeito às
consultas de sanções no SICAF, CNJ, CEIS e Cadastro de Servidores da Justiça
Federal do ES;

d) Retenção do pagamento em caso de recusa pela Administração do documento
fiscal:

e) Necessidade de previsão de pagamento de juros moratórios, multa moratória e
correção monetária sobre o valor principal pago com atraso pela Administração;

f) Da suposta abusividade das multas estabelecidas em Edital;

g) Da impossibilidade de glosa e retenção do pagamento pela Contratante;

h) Da necessidade de limitação da responsabilidade da Contratada pelos danos diretos
comprovadamente causados à Contratante;

i) Da necessidade de reajuste dos preços das tarifas;

j) Da adequação da aceitação, pela Administração, de 08 (oito) endereços IP's válidos,
ao invés do quantitativo exigido no item 1.4 do termo de referência;

l) Da adequação de alteração do prazo para disponibilização das estatísticas de
desempenho do link de dados de 12 (doze) para 06 (seis)  meses, com a inclusão da
possibilidade de aceitação da disponibilização de tais dado por meio de arquivo no
formato .gif;

m) Da necessidade de alteração dos índices de descarte de pacotes previstos  no item
12.2.2.2 do edital;
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n) Da necessidade de alteração do prazo máximo previsto no item 12.3.2 do termo de
referência para solução de qualquer problema de inoperância ou de qualidade de
conexão, que é de 02 (duas), para adaptação aos termos da Resolução nº 574/2011 da
ANATEL, que determina que o atendimento de reparo deve ser dar em até 24 (vinte e
quatro) horas par ao SCM, contados da solicitação do usuário;

o) Da impossibilidade de exigir o percentual de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por
cento) de disponibilidade mensal do link de dados, que deve ser de no máximo 99,4%
(noventa e nove vírgula quatro por cento), de acordo com a prática comum de
mercado, e,

p) Da ausência de campo na tabela de preços para precificação dos serviços
agregados ao acesso, que muitas vezes inclui impostos distintos.

É o relatório, no essencial. Passo a opinar.

1. De início, destaco a tempestividade da presente impugnação,  porquanto observado
o prazo previsto no art. 18, caput do Decreto nº 5.450/2005, vez que apresentada em
24.05.2019, estando a licitação designada para o dia 07.06.2019, conforme aviso de
licitação com cópia à f. 579.

É de se notar, no entanto, ausência de qualquer documento que demonstre a
regularidade da representação da Impugnante, que não trouxe aos autos qualquer
elemento nesse sentido. Com fundamento, portanto, no artigo 5º da Lei nº 9.784/99[1],
recomendo que seja a mesma orientada para saneamento da pendência em tratativa.

2. Prosseguindo, passe-se à análise individual das alegações impugnativas:

2.1. Da impossibilidade de as licitantes promoverem investigação sobre a árvore
genealógica dos sócios e funcionários, para fins de identificação acerca de
eventual relação de parentesco ou identidade daqueles com servidores dos
quadros do órgão licitante:

Insurge-se a Impugnante contra as previsões dos itens 4.5 e 4.6 do edital, ao
argumento de empresas de capital aberto, como é o seu caso, possuem uma gama
enorme de acionistas, fato que impede a verificação das situações de que tratam os
citados itens.

De fato, evidencia-se a dificuldade apontada pela empresa, considerando a sua forma
de constituição. Não obstante, certo é que a Administração, ao adotar as regras
questionadas, o faz embasada na lei, nas orientações do Tribunal de Contas da União
e em normativo do Conselho Nacional de Justiça, como se pode identificar dos textos a
seguir transcritos:

Acórdão 1793/2011 - Plenário:

9.5. recomendar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais/MP, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério
Público que:

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação:

(...)
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9.5.1.6. a verificarem a composição societária das empresas a serem contratadas no
sistema Sicaf a fim de certificarem se entre os sócios há servidores do próprio
órgão/entidade contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em
atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993;

Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 1° É vedada a prática de nepotismo no âmbito de todos os órgãos do Poder
Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

(...)

VI - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica
que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da
licitação. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)

Obviamente, no entanto, há que se destacar que somente deverá ser caracterizada
eventual inobservância das regras questionadas as situações que demonstrem risco
potencial à lisura do processo licitatório, de modo que não serão considerados os
sócios minoritários da empresa.

2.2. Da inadequação da exigência de certidão de regularidade trabalhista para
fins habilitatórios: possibilidade de admissão de certidão positiva com efeitos de
negativa;

Sem maiores considerações, considera-se que não há razões para acatamento do
questionamento da empresa, porquanto sabidamente a certidão positiva com efeitos de
negativa é considerada como suficiente à demonstração de sua regularidade
trabalhista, tal qual já acontece com as demais situações de regularidade exigidas para
habilitação.

2.3. Das exigências de habilitação excessivas, especificamente no que diz
respeito às consultas de sanções no SICAF, CNJ, CEIS e Cadastro de Servidores
da Justiça Federal do ES;

Tais exigências são também determinadas pelo Tribunal de Contas da União, conforme
se pode ver dos itens abaixo transcritos, extraídos do Acórdão 1793/2011 - Plenário:

9.5. recomendar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais/MP, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério
Público que:

9.5.1. orientem, conforme o caso, as entidades ou os órgãos sob sua atuação:

9.5.1.5. a verificarem, durante a fase de habilitação das empresas, em atenção ao art.
97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, além da habitual pesquisa já
realizada no módulo Sicaf do sistema Siasg, a existência de registros impeditivos da
contratação:
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9.5.1.5.1. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível
o Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

9.5.1.5.2. por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;

2.4. Retenção do pagamento em caso de recusa pela Administração do
documento fiscal:

A nota fiscal/fatura se constitui em elemento essencial à contraprestação da
Administração pelos serviços contratados, sendo que o regular preenchimento dos
campos que demonstrem a adequação do serviço utilizado, bem como do valor a ser
pago, além de outros definidos em normativo, impede o cumprimento da obrigação
administrativa.

Desse modo, não há como modificar a cláusula questionada, sendo que a retenção
somente acontecerá por culpa exclusiva  da futura Contratada, não havendo que se
falar em retenção por arbitrariedade da Administração.

2.5. Necessidade de previsão de pagamento de juros moratórios, multa moratória
e correção monetária sobre o valor principal pago com atraso pela
Administração;

Requer a impugnante a alteração do edital, especificamente do item 14.8, e da minuta
de contrato, cláusula nona, para previsão de sanções à Administração à mora da
contratante no adimplemento pelos serviços prestados os seguintes percentuais: multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura no mês de atraso e juros de mora 1%
(um por cento) ao mês, além da correção monetária prevista a partir do IGP-DI.

No que diz respeito à pretendida previsão de pagamento de juros moratórios e de multa
em caso de atraso no pagamento pela Administração, por culpa exclusiva desta, é de
se destacar que a minuta de termo de contrato, parte integrante do edital impugnado,
prevê:

Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser
calculados com utilização da seguinte fórmula:

EM = N x VP x I

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)

365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado,
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do IBGE.

Cuida-se de orientação extraída da Cartilha de Orientações Básicas de Licitações e
Contratadas publicada pelo próprio Tribunal de Contas da União, 4ª edição, p. 426.

Diante do exposto, considero que neste particular a impugnação deve ser recebida,
mas, no mérito, não deve ser provida, mantendo-se as cláusulas questionadas como
atualmente se encontram.

2.6. Da suposta abusividade das multas estabelecidas em Edital:

Insurge-se a impugnante contra o disposto nas Cláusulas que tratam dos percentuais
de multa no edital e na Minuta Contratual.

Argumenta que quaisquer multas a serem aplicadas por esta Administração, em virtude
de descumprimento contratual, não devem superar o patamar de 10% (dez por cento),
por força do disposto no art. 9º do Decreto nº 22.626/33, que assim dispõe:

Art. 9º. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida.

Alega a impugnante que os percentuais previstos pela Administração não são
razoáveis, analisando o cumprimento, pelos percentuais estabelecidos editaliciamente,
dos requisitos pertinentes à proporcionalidade.

Atenta e sensível à argumentação da impugnante, em pesquisas na jurisprudência do
E. Tribunal de Contas da União sobre o tema, constatei que a dita Corte assim já se
manifestou:

VISTOS, relatados e discutidos este Relatório de Acompanhamento tendo por objeto a
análise da minuta do Edital de Concorrência das Obras de Construção do Prédio Anexo
III do Senado Federal, constituído a partir de solicitação encaminhada a este Tribunal
pelo Presidente daquela Casa Legislativa, à época, Senador Renan Calheiros.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, em:

9.1. sugerir ao Senado Federal, caso deseje publicar o Edital de Concorrência das
Obras de Construção do Prédio Anexo III, que:

9.1.19. promova a pertinente adaptação da Cláusula Décima Segunda da minuta de
contrato, vez que referido dispositivo prevê a possibilidade de cumulatividade de
aplicação de penalidades pecuniárias por atraso na execução do objeto contratual as
quais poderão importar em extrapolação do limite de 10 % previstos no Decreto nº
22.626, de 07/04/1933 (consoante entendimento exposto pelo TCU no TC -
016.487/2002-1 - Representação - Acórdão nº 145/2004 - Plenário); (AC-0597-11/08-P,
j. 09.04.2008)

Neste passo, quanto ao Acórdão nº 145/2004-Plenário, anteriormente citado, no ponto
pertinente ao questionamento ora versado, assim se constata a manifestação da Corte
de Contas:

2.2.9 Com relação ao valor da multa a ser aplicada, conforme análises já realizadas
acerca do Relatório Final da Comissão de Sindicância, a aplicação da referida
penalidade nos percentuais previstos no Contrato, de fato, acabaria por onerar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

5

JF
E

S
P

A
R

20
19

00
24

6A

Assinado com senha por GELCIANE RAMOS ALVES.
Documento Nº: 2516560-4956 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

Ju
stiça Federal

S
e

ç
ã

o
 Judiciária do Espíri

to
 S

a
n

to616



desproporcionalmente a contratada. De acordo com os cálculos da Comissão de
Sindicância, tendo ocorrido 99 dias de atraso na entrega, a multa moratória devida pela
contratada alcançaria o valor de R$ 6.969.162,20 (fls. 856 - vol. 3). No entanto,
conforme expôs o DRPF (fl. 864 - vol. 3), no entendimento da Consultoria Jurídica do
MJ teria ocorrido um atraso de 62 dias, o que corresponderia a aplicação de multa no
valor de R$ 4.135.547,16 e segundo cálculos do próprio DPRF a multa alcançaria o
montante de R$ 12.866.146,73, considerando-se 176 dias de atraso na entrega (fl. 864
- vol. 3). Observa-se que o percentual assinalado tanto no edital, quanto no contrato,
acaba por gerar uma multa que extrapola o limite previsto no art. 9º da Lei de Usura
(Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, revigorado por Decreto sem número de 29
de novembro de 1991), na qual é prescrito que 'não é válida cláusula penal superior à
importância de 10% do valor da dívida'. 2.2.10Além disso, a Lei n. 8.078/1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor, em seu artigo 52, § 1°, com redação dada pela
Lei n. 9.298/1996, estabelece, in verbis: 'as multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por
cento do valor da prestação'. 2.2.11Tendo em vista que, nesta Corte de Contas, já foi
determinada anteriormente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (TC
015.972/1999-2), no que concerne à garantia de contrato pactuado com a
Administração Pública, de forma análoga, o Código (art. 52, § 1° da Lei n. 8.078/1990)
poderia até ser aplicado subsidiariamente para fundamentar a mudança da Cláusula
Décima Primeira do Contrato n. 029/2001, com a finalidade de alterar a multa
moratória, pelo atraso na entrega do objeto ou cumprimento da obrigação, para, no
máximo, 2% do valor global do contrato.

Contudo, embora ciente do posicionamento acima evidenciado, não considero que o
percentual máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato ou sobre o valor
da obrigação inadimplida seja abusivo.

Isso porque, em primeiro lugar, é bastante raro nesta Administração a aplicação de
multa pela inexecução total do pacto.

Além do mais, em segundo lugar, a Lei de Licitações deixou ao alvedrio da
Administração o estabelecimento dos percentuais de multa.

E, assim o fez, justamente porque os contratos administrativos tratam substancialmente
do interesse público, razão por que a Administração deve ponderar a penalidade mais
adequada ao cumprimento de tais primordiais interesses.

Ainda, deve-se salientar, em terceiro lugar, que eventuais multas somente são
aplicadas após o devido processo legal e o contraditório, o que, por si só, vem a
conferir à contratada as garantias constitucionais necessárias à ausência de
arbitrariedade por parte da Administração.

Assim, neste ponto, embora ciente do posicionamento do TCU acima mencionado,
compreendo que deve ser considerada improcedente a argumentação da impugnante
e, posteriormente, em eventual processo de penalidade, se se constatar falta de
razoabilidade da multa concretamente considerada, o assunto pode voltar a ser
discutido.

Sendo assim, considerando os argumentos anteriormente expostos, sugiro que, neste
ponto, a impugnação seja recebida, mas que a ela não seja dado provimento,
mantendo-se as cláusulas editalícias e contratuais impugnadas.

2.7. Da glosa e da retenção do pagamento pela Contratante:
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Insurge-se a Impugnante contra a previsão dos itens 12.5.3 e 12.5.5 do termo de
referência, que dispõem sobre as glosas a serem efetuadas no valor da fatura pelo não
atingimento dos indicadores determinados em contrato. Cuida-se de glosa por
aplicação do IMR - Instrumento de Medição do Resultado, previsto na IN 05/2017 da
SLTI[1], do antigo MPOG, que substituiu o Acordo de Nível de Serviço, previsto na
revogada IN 02/2008, do mesmo órgão.

De acordo com o entendimento da Oi, a glosa prevista no edital não se encontra
prevista dentre as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, de modo que não poderia
ser aplicada. É de se dizer, no entanto, que o IMR já vem sendo aplicado nas
contratações há bastante tempo, conforme diretrizes definidas pelo Tribunal de Contas
da União no Acórdão 786/2006-Plenário para a construção de um novo modelo de
contratação de serviços, sendo certo, ainda, que a mensuração e o pagamento por
resultados são amparados pelo princípio constitucional explícito a eficiência, bem como
princípio implícito da economicidade e, ainda, segundo os princípios da legalidade e da
moralidade dos gastos públicos[2]. Causa estranheza o fato de a Impugnante,
experiente no campo das licitações, questionar a sua aplicação, querendo equiparar
glosa à sanção por descumprimento contratual.

O que não se admite, atualmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do próprio Tribunal de Contas da União é a retenção de pagamento por
serviços efetivamente prestados, que não ocorre no caso de não alcance dos
indicadores previstos no IMR.

Com base nessas considerações, portanto, há que se reconhecer a impossibilidade de
alteração do edital conforme requerido pela Impugnante.

2.8. Da necessidade de limitação da responsabilidade da Contratada pelos danos
diretos comprovadamente causados à Contratada:

A responsabilização da futura Contratada por danos causados à Administração se
encontra prevista no item 9.1 do termo de referência e tem seu fundamento legal no
artigo 70 da Lei nº 8.666/93[3], de modo que não há motivo para insurgência da
Impugnante quanto a tal previsão. E, por óbvio,  eventual dano ou  prejuízo será
apurado com base no devido processo legal, com observância do contraditório e da
ampla defesa, com definição inequívoca da responsabilidade da futura Contratada,
bem como dos limites do dano o prejuízo.

Sem maiores considerações, portanto, dada a singeleza da questão, é de se opinar
pelo não acatamento do questionamento em apreciação e pela manutenção do edital
em seus termos também quanto a este pormenor.

2.9. Do reajuste dos preços e das tarifas:

Com base em normativos reguladores de preços e tarifas da ANATEL - Agência
Nacional de Telecomunicações, a Impugnante sustenta a inadequação da aplicação do
IST - Índice de Serviços de Telecomunicações para reajustamento do preço do
contrato, porquanto este não se trata de tarifa, mas sim de preço, tendo em vista que o
objeto do contrato se configura como SCM - Serviço de Comunicação Multimídia.

Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico da ANATEL[4], obtém-se as informações de
que Preço é a expressão monetária do valor de um bem ou serviço transacionado no
mercado, e, de que os preços são acompanhados pela Agência, podendo ser
reajustados, dependendo da regulamentação, por exemplo, a cada 12 meses, pela
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variação do índice e inflação estabelecido em contrato entre o usuário e a prestadora
do serviço.

Nesse pormenor, portanto, considera-se assistir razão à Impugnante, pelo que se
recomenda a alteração do edital para adoção do IGPI-DI como índice de reajustamento
de preços.

2.10. Das questões técnicas de que tratam os itens 10 a 14 das razões
impugnativas:

Sobre tais questões se manifestou a área técnica, por meio do Despacho nº JES-DES-
2019/0987, nos seguintes termos:

Item 10 - Blocos de IPs IPV4: O quantitativo exigido na Termo de Referência
corresponde à necessidade de endereçamento da JFES para a disponibilização dos
seus serviços na Internet. O contrato atual do fornecimento do link de Internet da JFES
possui 32 (trinta e dois) IPs IPV4 válidos, que já se mostram insuficientes para as
demandas do Órgão, principalmente pela implantação do novo sistema processual
Eproc, que exigiu um acréscimo de endereços válidos para a implementação da
contingência do sistema do TRF2 e da SJRJ na infraestrutura da SJES. Assim, smj,
considero necessário manter o fornecimento de 64 (sessenta e quatro) endereços
válidos.

Item 11 - Estatísticas de Desempenho: A janela de 12 (doze) meses de estatística
permite um melhor gerenciamento da prestação doS serviços pela área técnica do
Órgão. Se a contratada conseguir prover a informação, incluindo sua consolidação nas
condições estabelecidas no item 6.6.6 do Termo de Referência, por meio de envio de
arquivos, smj, considero  cumprida obrigação contratual. Observo que é o mesmo
valor estabelecido no contrato vigente desse serviço.

Item 12 - Perda de Pacote: O percentual de 1% (um porcento) de descarte de pacotes
tem sido o padrão adotado pela JFES nas atuais contratações de link de dados, como
podemos observar nos processos JFES-EOF-2019/00050 e JFES-EOF-
2019/00057. Perdas de pacotes elevadas acabam prejudicando o acesso aos serviços
de TI disponibilizados pelo Órgão e, em alguns casos, tornam impossível a utilização
dos sistemas na prática. Assim, smj, considero que o valor estabelecido corresponde a
necessidade do Órgão e deve ser mantido.

Item 13 - Prazo de Reparo: Trata-se de um serviço crítico para a prestação
jurisdicional. Assim, smj, o prazo de 2 (duas) horas corresponde à necessidade do
Órgão. Observo que é o mesmo valor estabelecido no contrato vigente desse serviço.

Item 14 - Disponibilidade: Trata-se de um serviço crítico para a prestação jurisdicional.
Assim, smj, a disponibilidade mensal de 99,5% (noventa e nove inteiros e cinco
décimos por cento) corresponde à necessidade do Órgão. Observo que é o mesmo
valor estabelecido no contrato vigente desse serviço.

É de se ver que, quanto aos itens 10, 12, 13 e 14, as exigências visam ao atendimento
das necessidades administrativas e não foram apresentadas alternativas ao seu
cumprimento, de modo que não se considera possível a alteração do edital conforme
solicitação da Impugnante.

Quanto ao item 11, no entanto, a área técnica admite a alternativa apresentada pela
Impugnante para cumprimento da exigência.
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Assim, com vistas à isonomia entre os licitantes, recomenda-se que o edital seja
alterado para previsão da possibilidade de demonstração dos dados solicitados por
outra forma que não a apresentada no item 12.4.2.

2.11. Da necessidade de precificação dos serviços agregados ao acesso:

Segundo a Impugnante, os itens agregados ao acesso fazem parte do escopo do
contrato e têm custo a ser cobrado, demandando, muitas vezes, a aplicação de
impostos distintos do objeto principal.

Como a área técnica não se manifestou sobre a questão, partiu-se para análise de
editais com objeto semelhante, e, embora a maioria daqueles pesquisados também
não tenham incluído os itens agregados na planilha de custos, verificou-se o Tribunal
de Contas da União, no Edital do Pregão Eletrônico 122/2013, que teve por objeto a
contratação de serviço de acesso à internet, com cópia anexa, optou por discriminar os
custos dos componentes dos preços dos serviços de acesso, conforme se vê no Item
III, do Anexo II, Modelo de Proposta. E, por se considerar que o preço contratado
realmente deve ser detalhado em todos os seus custos unitários, a partir do orçamento
detalhado pela Administração, conforme determinação do artigo 7º, inciso II, da Lei nº
8.666/93[5], entende-se que, nesse pormenor, também assiste razão à Impugnante,
pelo que se recomenda a alteração do edital nesse sentido.

3 - Ante tais considerações, recomenda-se:

3.1. Que as razões impugnativas sejam conhecidas e parcialmente providas, alterando-
se o edital conforme entendimentos demonstrados nos itens 2.9, 2.10 e 2.11 deste
parecer.

3.2.  A intimação da Impugnante para regularização da questão relativa à sua
representação, tratada no item 1 deste parecer.
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[1] INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR): mecanismo que define, em
bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis
esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de
pagamento.

 

[2] N https://www.zenite.blog.br/o-que-e-o-instrumento-de-medicao-de-resultado-imr-
previsto-na-in-no-0517-qual-o-seu-objetivo-e-quais-os-cuidados-na-sua-estruturacao/

[3] Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
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Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.

[4] http://www.anatel.gov.br/setorregulado/tarifas-e-precos

 

[5] Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

(...)

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários;

É o Parecer.

Vitória, 28 de maio de 2019.

 

GELCIANE RAMOS ALVES
COORDENADOR DE NÚCLEO
COORDENADORIA JURÍDICA
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DESPACHO Nº JFES-DES-2019/09534
Referência: Processo de Execução Orçamentária e Financeira Nº JFES-EOF-
2019/00073 , 18/02/19 - JFES.
Assunto: Contratação / pagamento de serviços (exceto magistrado e servidor)

Ao NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES,

Trata-se de processo de execução orçamentária e financeira autuado para
contratação de serviço de acesso à internet com disponibilidade 24 (vinte e quatro)
horas por dia e capacidade de 500Mbps, full duplex e simétrica, interligando a sede à
rede mundial de computadores, por meio do Pregão Eletrônico nº 07/2019, conforme
autorizado no despacho nº JFES-DES-2019/08076.

Com a publicação do Edital de Pregão Eletrônico (fls. 531/583), às fls.
585/606 consta impugnação ao edital interposta pela empresa TELEMAR Norte Leste
S/A questionando itens que considera prejudiciais à competitividade do certame, quais
sejam: 

Impossibilidade de as licitantes promoverem investigação sobre a árvore
genealógica dos sócios e funcionários, para fins de identificação acerca de
eventual relação de parentesco daqueles com servidores dos quadros do órgão
licitante (itens 4.5 e 4.6 do Edital);

1.

 Inadequação da exigência de certidão de regularidade trabalhista para fins
habilitatórios: possibilidade de admissão de certidão positiva com efeitos de
negativa (item 34.1 do Edital);

2.

 Exigências de habilitação excessivas, no que diz respeito às consultas de
sanções no SICAF, CNJ, CEIS e Cadastro de Servidores da Justiça Federal do
ES (itens 31, 31.1 a 31.4 do Edital);

3.

 Retenção do pagamento em caso de recusa pela Administração do documento
fiscal (item 14.6 do Termo de Referência);

4.

 Necessidade de previsão de pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
valor da fatura no mês de atraso e juros de mora 1% (um por cento) ao mês,
além da correção monetária prevista a partir do IGP-DI, nos casos de pagamento
com atraso pela Administração (item 14.8 do Termo de Referência);

5.

 Abusividade das multas estabelecidas em Edital em afronta ao Decreto nº
22.626/33, artigo 9º (itens 55 e 56 do Edital e Cláusula Décima Terceira do
Contrato);

6.

Impossibilidade de glosa e retenção do pagamento pela Contratante (itens 12.5.3
a 12.5.5 do Termo de Referência);

7.

Limitação da responsabilidade da Contratada pelos danos diretos
comprovadamente causados à Contratante (item 9.1 do Termo de Referência);

8.

Reajuste dos preços e das tarifas (item 10.2.1 do contrato) com base no IST é
inadequado porque não se trata de tarifa, mas sim de preço configurado como
SCM - Serviço de Comunicação Multimídia.  Solicita seja aplicado o IGPI-DI;

9.

Bloco de IPS-IPV4 - Adequação da aceitação, pela Administração, de 08 (oito)
endereços IP's válidos, ao invés do quantitativo exigido no item 1.4 do termo de
referência;

10.

Alteração do prazo para disponibilização das estatísticas de desempenho do link
de dados de 12 (doze) para 06 (seis) meses, com a inclusão da possibilidade de

11.
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aceitação da disponibilização de tais dados por meio de arquivo no formato (item
6.6.4 do termo de referência);
Alteração dos índices de descarte de pacotes previstos no item 12.2.2.2 do edital
para prever o índice padrão praticado pelas operadoras;

12.

Alteração do prazo máximo de preparo previsto no item 12.3.2 do termo de
referência para solução de qualquer problema de inoperância ou de qualidade de
conexão, que é de 02 (duas), para adaptação aos termos da Resolução nº
574/2011 da ANATEL, que determina que o atendimento de reparo deve ser dar
em até 24 (vinte e quatro) horas par ao SCM, contados da solicitação do usuário;

13.

Da impossibilidade de exigir o percentual de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco
por cento) de disponibilidade mensal do link de dados, que deve ser de no
máximo 99,4% (noventa e nove vírgula quatro por cento), de acordo com a
prática comum de mercado (item 12.4.2 do edital);

14.

Não há campo na tabela de preços para precificação dos serviços agregados ao
acesso, que muitas vezes inclui impostos distintos do objeto principal.

15.

 

Às fls. 610/611 (JFES-DES-2019/09287), a Seção de Rede de
Computadores esclarece quanto aos pontos técnicos impugnados, defendendo que os
itens 10 (blocos de IPS IPV4), 12 (perda de pacote), 13 (prazo de reparo) e 14
(disponibilidade) foram estabelecidos de acordo com a necessidade da contratante e
devem ser mantidos.  Quanto ao item 11 (estatísticas de desempenho),

Às fls. 612/622 (JFES-PAR-2019/00246), a Coordenadoria Jurídica destaca
a tempestividade da impugnação, nos termos do artigo 18 do Decreto nº 5.450/2005
alegando, contudo, que não há documento que demonstre a regularidade da
representação da impugnante, recomendando o saneamento da pendência.  Quanto às
razões impugnativas, analisa cada ponto impugnado, com as seguintes orientações:

 Da impossibilidade de as licitantes promoverem investigação sobre a
árvore genealógica dos sócios e funcionários, para fins de identificação
acerca de eventual relação de parentesco ou identidade daqueles com
servidores dos quadros do órgão licitante- reconhece a dificuldade apontada
pela empresa, mas salienta que a adoção da regra observa orientações do TCU
e da Resolução nº 07/2005-CNJ, destacando que somente situações que
demonstrem risco à potencial lisura do processo licitatório serão observadas, não
se considerando os sócios minoritários da empresa.

1.

Da inadequação da exigência de certidão de regularidade trabalhista para2.
fins habilitatórios: possibilidade de admissão de certidão positiva com
efeitos de negativa

- defende o não acolhimento do questionamento, porquanto a certidão positiva
com efeitos de negativa é considerada suficiente à demonstração da regularidade
trabalhista.
Das exigências de habilitação excessivas, especificamente no que diz3.
respeito às consultas de sanções no SICAF, CNJ, CEIS e Cadastro de
Servidores da Justiça Federal do ES 

- tratam-se de exigências também determinadas pelo TCU (Acórdão 1793/2011 -
Plenário) que devem ser mantidas.
Retenção do pagamento em caso de recusa pela Administração do4.
documento fiscal - 
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a retenção apenas ocorre na incidência de culpa exclusiva da contratada, não
havendo arbitrariedade da administração que deve observar o correto
preenchimento dos campos do documento.
Necessidade de previsão de pagamento de juros moratórios, multa5.
moratória e correção monetária sobre o valor principal pago com atraso
pela Administração 

- a orientação contida no edital foi extraída da Cartilha de Orientações Básicas de
Licitação e Contratos, publicada pelo Tribunal de Contas da União, razão pela
qual recomenda a sua manutenção.
Da suposta abusividade das multas estabelecidas em Edital em afronta ao6.
Decreto nº 22.626/33 

- considera não abusivo o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato ou sobre a obrigação inadimplida, porquanto a aplicação de tal
percentual é rara na administração, além do que a lei de licitações deixou ao
alvedrio da administração o estabelecimento dos percentuais de multa, aplicadas
somente após o devido processo legal e o contraditório.
 Da glosa e da retenção do pagamento pela Contratante quando não
atingidos os indicadores determinados em contrato  - a glosa questionada
está prevista na IN 05/2017-SLTI, que instituiu o IMR (Instrumento de Medição do
Resultado), substituindo o Acordo de Nível de Serviço.   A aplicação da diretriz
nas contratações já ocorre há bastante tempo, por orientação do Tribunal de
Contas da União, no Acórdão nº 786/2006-Plenário.  Não se trata de sanção e
aplica-se quanto os serviços não foram efetivamente prestados.  Por tais
fundamentos, indica a impossibilidade de alteração do edital.

7.

 Da necessidade de limitação da responsabilidade da Contratada pelos
danos diretos comprovadamente causados à Contratada - a exigência
encontra amparo no artigo 70 da Lei nº 8.666/93, sendo que eventuais
danos/prejuízos serão apurados com base no devido processo legal, contraditório
a ampla defesa, de modo que não há motivos para a insurgência quanto a regra
editalícia. 

8.

Do reajuste dos preços e das tarifas 9.

- em consulta ao sítio eletrônico da ANATEL observou-se que o preço é a
expressão monetária do valor de um bem ou serviço transacionado no mercado,
os quais são acompanhados pela Agência, podendo ser reajustados a cada 12
meses pela variação do índice de inflação estabelecido no contrato entre o
usuário e a prestadora de serviço.  Entende assim assistir razão à impugnante,
cabendo a alteração do edital para adoção do IGPI-DI como índice de
reajustamento de preços.
Das questões técnicas de que tratam os itens 10, 12, 13 e 14 das razões10.
impugnativas 

-  sustenta que a área técnica manifestou-se pela manutenção da exigências
para atendimento das necessidades administrativas, de modo que entende pela
impossibilidade de alteração dos itens.
Do item 11 (estatísticas de desempenho) - considera possível a alteração11.
pretendida pela impugnante

, com a previsão da possibilidade de demonstração dos dados solicitados por
outra forma, tendo em vista a manifestação da área técnica (JFES-DES-
2019/09287).
Da necessidade de precificação dos serviços agregados ao acesso 12.
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- informa que após pesquisa efetuada em editais de outros órgãos verificou que a
maioria pesquisada também não inclui os itens agregados na planilha de custos. 
Todavia, o Edital de Pregão Eletrônico nº 122/2013, do Tribunal de Contas de
União, para contratação de serviço de acesso à internet, houve a discriminação
dos custos dos componentes do preços dos serviços de acesso.  Assim, com
base no artigo 7º, inciso II da Lei nº 8.666/93, entende assistir razão à
impugnante, sendo necessário o detalhamento de todos os custos unitários.

É o necessário.  Decido.

À vista do parecer da Coordenadoria Jurídica (JFES-PAR-2019/00246)
conheço da impugnação interposta pela empresa Telemar Norte e Leste S/A, porque
tempestiva.

No mérito, contudo, dou-lhe provimento parcial para decidir, com base nos
fundamentos da Coordenadoria Jurídica (JFES-PAR-2019/00246) e os esclarecimentos
prestados pela área técnica (JFES-DES-2019/09287):

a) MANTER as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2019,
questionadas pela impugnante e analisadas pela Coordenadoria Jurídica nos seguintes
pontos:

a.1)  Da impossibilidade de as licitantes promoverem investigação sobre
a árvore genealógica dos sócios e funcionários (item 1 da impugnação,
analisado no item 2.1 do parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.2) Da exigência de certidão de regularidade trabalhista para fins
habilitatórios (item 2 da impugnação, analisado no item 2.2 do parecer
nº JFES-PAR-2019/00246);

a.3) Das exigências de habilitação excessivas com consultas de
sanções no SICAF, CNJ, CEIS e Cadastro de Servidores da Justiça
Federal do ES (item 3 da impugnação, analisado no item 2.3 do parecer
nº JFES-PAR-2019/00246);

a.4) Retenção do pagamento por recusa pela Administração do
documento fiscal (item 4 da impugnação, analisado no item 2.4 do
parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.5) Necessidade de previsão de pagamento de juros moratórios, multa
moratória e correção monetária sobre o valor principal pago com atraso
pela Administração (item 5 da impugnação, analisado no item 2.5 do
parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.6) Da suposta abusividade das multas estabelecidas em Edital em
afronta ao Decreto nº 22.626/33 (item 6 da impugnação, analisado no
item 2.6 do parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.7) Da glosa e da retenção do pagamento pela Contratante quando
não atingidos os indicadores determinados em contrato (item 7 da
impugnação, analisado no item 2.7 do parecer nº JFES-PAR-
2019/00246);

a.8) Da necessidade de limitação da responsabilidade da Contratada
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pelos danos diretos comprovadamente causados à Contratada (item 8
da impugnação, analisado no item 2.8 do parecer nº JFES-PAR-
2019/00246);

a.9) Bloco de IPS-IPV4 (item 10 da impugnação, analisado no item 2.10
do parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.10) Alteração dos índices de descarte de pacotes previstos no item
12.2.2.2 do edital (item 12 da impugnação, analisado no item 2.10 do
parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.11) Alteração do prazo máximo de preparo previsto no item 12.3.2 do
termo de referência (item 13 da impugnação, analisado no item 2.10 do
parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

a.12) Da disponibilidade mensal do link de dados (item 14 da
impugnação, analisado no item 2.10 do parecer nº JFES-PAR-
2019/00246).

 

b) DETERMINAR a alteração do edital, nos seguintes itens:

 b.1) Do reajuste dos preços e das tarifas (item 9 da impugnação,
analisado no item 2.9 do parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

b.2) Estatísticas de desempenho (item 11 da impugnação, analisado no
item 2.10 do parecer nº JFES-PAR-2019/00246);

b.3) Da necessidade de precificação dos serviços agregados ao acesso
- Fatura e impostos  (item 15 da impugnação, analisado no item 2.11 do
parecer nº JFES-PAR-2019/00246).

 

c) Efetuadas as alterações pertinentes, autorizar a republicação do Edital
de Licitação, reabrindo-se o prazo anteriormente concedido, objetivando a contratação
do serviço.

Comunique-se, com cópia do parecer da Coordenadoria Jurídica e da
manifestação da área técnica, para ciência bem como para sanear a pendência de
representação, apresentando o documento respectivo no prazo de 05 (cinco) dias.

Prossiga-se.

Vitória, 30 de maio de 2019.

 

CRISTIANE CONDE CHMATALIK
Juíza Federal Diretora do Foro

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
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