
 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE SERGIPE 

 

 

Ref.: Impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº001/2018  

 

 

TELEMAR NORTE LESTE S.A. (em recuperação judicial), com sede na Cidade do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 33.000.118/0001-79, vem, por seu representante legal, 

apresentar Impugnação aos termos do Edital em referência, pelas razões a seguir 

expostas: 

Razões de Impugnação 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE instaurou procedimento 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, registrado como sob o n.º 001/2018 visando a 

contratação de empresa especializada na execução de contratação de empresa autorizada 

pela ANATEL para a prestação Serviços contratação de empresa autorizada pela ANATEL 

para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados –STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), 

nas modalidades Local e Longa Distância. 

 

Contudo, a Telemar Norte Leste S.A. tem seu intento frustrado perante as imperfeições 

do Edital, contra as quais se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades 

observadas para participar de forma competitiva do certame. 

 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é 

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe 

seja necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à 

promoção da máxima competitividade possível entre os interessados.  

 

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e a 

melhor contratação almejada, poderão restar comprometidas o que não se espera, 

motivo pelo qual a Telemar Norte Leste S.A. impugna os termos do Edital e seus anexos, 

o que o faz por meio da presente manifestação. 



 
 

ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL 

 

1 - DA EXIGÊNCIA DE ÍNDICES PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA - ALTERNATIVIDADE 

Conforme se verifica no item 8.6.2.1.6.1 do Edital, é determinado como condição de 

habilitação a comprovação da capacidade econômico-financeira por via da apresentação 

de índices do Balanço Patrimonial ≥ 1.  

Cumulativamente, exige-se a apresentação de Patrimônio Líquido acima de 10% do valor 

orçado para a contratação, conforme podemos verificar: 

 
8.6.2.1.6. Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem: 
8.6.2.1.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, 
Liquidez Corrente -LC, e Solvência Geral –SG superiores a 1 (um) ou 
Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado  da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 
da proposta. 

Da leitura do referido item, verifica-se que não há previsão acerca da alternatividade 

prevista no artigo 31, § 2º, da Lei 8.666/93, para comprovação da qualificação 

econômico-financeira, que ora se transcreve: 

“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-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 §1º do 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. ”  

Imperioso ressaltar que a previsão do § 2º do artigo 31 da Lei de Licitações tem por 

finalidade impedir o possível fracasso da contratação da licitante vencedora do certame, 



 
 

que na falta de atendimento do índice poderá comprovar a sua qualificação através da 

demonstração do patrimônio líquido mínimo.  

Assim, a previsão de alternatividade de comprovação da capacidade econômico-

financeira se dá no sentido de não tornar tal exigência um fator de impedimento de 

participação na licitação. Ademais, observa-se ainda que tais índices não são os únicos 

elementos capazes de averiguar a qualificação econômico-financeira das empresas 

interessadas em acorrer ao certame. 

Nesse sentido, o item 7.2 da IN/MARE n.º 5/1995, prevê que as empresas, quando de 

suas habilitações em licitações públicas, que apresentarem resultado igual ou 

menor do que 1 (um ) em qualquer um dos índices seguintes: Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados 

os riscos para administração e, a critério da autoridade competente, o capital 

mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma e limites permitidos pela Lei nº 

8.666/1993. 

Dessa forma, a Contratada não pretendeu furtar-se da obrigação de comprovação da 

capacidade econômico-financeira para participação na licitação, pois confiou na 

aceitabilidade por parte do i. Pregoeiro de que tal exigência seria feita de acordo com os 

limites estritamente legais, ou seja, de que ele aceitaria a comprovação da qualificação 

econômico-financeira através do patrimônio líquido mínimo. 

Vale frisar ainda, que a forma como tal exigência é feita no Edital é desproporcional e 

incompatível com a realidade do setor de telecomunicações. 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 Solvência Geral (SG) 

superior à realidade do mercado dos dias de hoje. 

Ademais, o índice em questão não teria o condão de ser determinante na consecução do 

objeto contratado, ora vê-se que não existe relação entre a capacidade, eficiência e 

qualidade da empresa em realizar os serviços definidos. Com isso, fortifica-se o 

argumento de que a sua exigência é desnecessária e desproporcional. 



 
 

Noutro giro, verifica-se que, por se impossibilitar a alternatividade na comprovação da 

capacidade econômico-financeira torna o procedimento licitatório desnecessariamente 

mais formalista, fato que não se coaduna com a celeridade do Pregão. Ademais, o 

próprio inciso XXI do artigo 37 da CF/88 determina que somente devem ser toleradas 

“exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações”. 

Isto posto, requer que seja modificado o Edital, para que as comprovações relacionadas 

a capacidade econômico-financeira da empresa sejam alternativas.  

2 - REGULARIDADE JUNTO AO CADIN COMO CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

O item 13.4 do Edital dispõe que após a homologação da licitação, para fins de celebração do 

contrato, a Contratante realizará consulta “on line” ao Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados – CADIN.  

Como se vê, o presente Edital estipula como condição para a celebração definitiva do contrato a 

comprovação referente ao CADIN (Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público 

federal). 

De início, relativo a este tema do CADIN, vale transcrever a regra presente no art. 6º, inciso III, da 

Lei n.º 10.522/2002 (legislação que dispõe sobre o tema), que afirma: 

“Art. 6o - É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, para: 

(...) 

III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam 

desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos 

aditamentos.” 

O que se nota é que, apesar de exigir a consulta prévia no caso de contratação, o dispositivo legal 

não menciona, em nenhum momento, a possibilidade de que a consulta ao CADIN seja elemento 

impeditivo à contratação de qualquer licitante. A análise ao CADIN tem natureza consultiva. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), saliente-se, apresenta posicionamento neste mesmo 

sentido, conforme se percebe nos julgados abaixo: 



 
 

“Em seu voto, o relator destacou que o art. 6º, III, da Lei n.º 10.522/2002, "não 

veta, de modo absoluto, a celebração de contratos com empresa inscrita no 

Cadin, vez que o citado artigo de lei prescreve apenas quanto à consulta prévia 

ao Cadin". (...) Dessa forma, não há vedação legal para a contratação de 

empresas inscritas no Cadin. Permanece em vigor a obrigatoriedade de 

consulta prévia ao cadastro, pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, direta e indireta, para a celebração de contratos que envolvam 

o desembolso de recursos públicos. Trata-se de medida de pouca efetividade 

prática, uma vez que a inscrição ou não no Cadin não trará qualquer 

consequência em relação às contratações a serem realizadas." (TCU, Acórdão 

nº 5.502/2008, 2ª Câmara) 

“Além disso, ‘a ausência ou não de consulta ao CADIN não necessariamente 

levará a contratações de empresas ou entidades que constem daquele 

cadastro, desde que, no mínimo, tais contratações avaliem previamente a 

regularidade fiscal dos interessados, nos termos do artigo 27 da Lei nº 

8.666/93; do artigo 3º, § 2º, incisos III, alínea a, e V do Decreto nº 6.170/2007 e 

do artigo 18, inciso VI, da Portaria MP/MF/MCT 127/2008, dentre outros 

dispositivos. Nesse contexto, embora a consulta ao CADIN possa parecer 

inócua é obrigatória por Lei. E mesmo considerando que o simples fato 

de constar do cadastro não seja, isoladamente, um fator impeditivo para a 

celebração de contratos ou outros ajustes com a Administração Pública, 

a consulta poderá auxiliar na verificação das informações prestadas pelos 

administrados e pelos demais órgãos da Administração, em especial as 

constantes em certidões e declarações.” (TCU, Acórdão nº 7.832/2010 - 1ª 

Câmara) 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já teve a oportunidade de apreciar o tema, sendo categórico 

em afirmar que “[a]s empresas inscritas no CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos de 

Órgãos e Entidades Federais não quitados, não estão impedidas, pelo só fato da inscrição, 

de contratarem com a Administração.” (STF, RE n. 358.855/PE, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 

em 12.04.2010, DJ 27.04.2010). 

Ademais, julgando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o STF repetiu seu 

posicionamento. Segue o acórdão publicado: 



 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 

1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO 

CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR 

PÚBLICO FEDERAL - CADIN. 1. A criação de cadastro no âmbito da 

Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia 

consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não 

representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no 

art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º 

promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, 

depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a 

presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de 

objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se 

julga improcedente. (STF, ADI n. 1.454, Relatora Ministra Ellen Gracie – 

Tribunal Pleno, j. em 20/06/2007, DJ 02.08.2007). 

Ante o exposto, requer a exclusão do item 13.4 do Edital, que estabelece como condição para a 

celebração do contrato na presente licitação a inexistência de registros junto ao CADIN, posto que 

tal imposição não encontra consonância com a disposição do art. 6º, inciso III, da Lei n.º 

10.522/2002, conforme se percebe de firme posicionamento do STF e do TCU. 

 

3 - DA SUSPENSÃO OU RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

REGULARIDADE FISCAL 

O item 17.5 do Edital e o item 8.2 da Minuta do Contrato vinculam a liberação do pagamento à 

comprovação de regularidade fiscal da Contratada. 

Entretanto, o art. 87 da Lei de Licitações define rol taxativo de sanções aplicáveis à Contratada, 

prevendo a hipótese de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, 

impedimento de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública. Não obstante, não consta em nenhum momento a 

previsão de retenção dos pagamentos. 

Nesse sentido, deve-se impedir que o Edital imponha à Contratada medidas que não estejam 

relacionadas ao art. 87 da Lei 8.666/1993, em obediência ao princípio da legalidade. Dessa forma, 

pode-se afirmar que a exigência editalícia em comento não tem razão de ser, sendo impossível 

promover a retenção dos pagamentos como sanção ao não cumprimento da regularidade fiscal. 



 
 

É nesse sentido o entendimento do TCU: 

“O [STJ] entende ser ilegal a retenção de pagamento por serviços 

prestados quando se constata a irregularidade fiscal, pois tal hipótese 

não consta do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ofendendo, portanto, o 

princípio constitucional da legalidade [...]. O parecer PGFN/CJU nº 

401/2000, e a STN e SLTI, por meio da mensagem citada no parágrafo 

anterior, seguem esse entendimento. Resta ao órgão público a opção de 

rescindir o contrato e aplicar penalidade por descumprimento de cláusula 

contratual, caso a contratada, após aviso do órgão, não regularize sua situação 

fiscal no prazo definido pela administração.” (Acórdão 3382/2010 - Plenário) 

(grifo nosso) 

Assunto: SERVIÇO CONTÍNUO. DOU de 07.05.2012, S. 1, p. 101. 

Ementa: resposta a um consulente nos seguintes termos: a) os órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal devem exigir, nos contratos 

de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da 

contratada, da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena 

de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal; b) os 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem incluir, nos editais 

e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a 

obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, 

como sanções para o inadimplemento a essa cláusula, a rescisão do 

contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e 

indenizações devidos à Administração, além das penalidades previstas 

em lei (arts. 55, inc. XIII, 78, inc. I, 80, inc. III, e 87, da Lei nº 8.666/1993); c) 

verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a seguridade 

social, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado, ou 

fornecimento já entregue, sob pena de enriquecimento sem causa da 

Administração (itens 9.2.1 a 9.2.3, TC-017.371/2011-2, Acórdão nº 964/2012-

Plenário). 

Na mesma esteira encontra-se a jurisprudência do STJ: 



 
 

“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 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). 



 
 

5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 633.432/MG, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 

20/06/2005, p. 141) 

Ademais, cabe citar a Instrução Normativa n.º 2/08 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão que determina no artigo 34-A (incluído pela Instrução Normativa MP n.º 3, de 15/11/2009) 

que o Governo Federal não pode reter pagamento mesmo quando houver descumprimento das 

obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, condicionando apenas 

a necessidade dos serviços estarem sendo prestados. In verbis: 

“Art. 34-A: O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não 

manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à 

rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a 

retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução 

do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a 

contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de 

habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou 

incapacidade da empresa de corrigir a situação.” 

Assim, existindo na data de pagamento pendências fiscais, poderá a Administração, atendendo ao 

princípio da legalidade, aplicar uma das sanções definidas no art. 87 da Lei de Licitações, não 

sendo admissível a imposição de sanção que fuja ao rol taxativo do dispositivo legal citado. Frise-

se que o princípio da legalidade, sendo o elemento basilar do regime jurídico-administrativo, é 

considerado como aspecto indissociável de toda a atividade administrativa, vinculando as ações 

do administrador à lei, sendo decorrência direta do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, 

impor sanção que extrapola a lei importa em desrespeito inexorável ao princípio da legalidade. 

Diante disso, tendo em vista que 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, requer a modificação do item do Edital, para que não condicionem o pagamento à 

comprovação da regularidade fiscal da Contratada.  

DO PEDIDO 

Portanto, diante todo o exposto e visando unicamente garantir o atendimento aos 

princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, requer que ao Ilustre Pregoeiro 



 
 

acolha a presente Impugnação, promovendo a alteração e a consequente republicação 

do Edital e seus anexos, com o reinício da contagem dos prazos. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Aracaju - SE, 27 de fevereiro de 2018 

 

 
 

 

  


