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PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 007/222. 

 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico N º 002/2022. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL 

– Agência Nacional de Telecomunicações - para a prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com 

cobertura em todos os munícipios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato 

com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, conforme as especificações e quantidades descritas no 

Termo de Referência e seus anexos. 

 

IMPUGNANTE: CLARO S.A., sociedade por ações, localizada na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e 

B, Bairro Santo Amaro, CEP 04.709-110, na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 

40.432.544/0001-47, de NIRE/JUCESP de nº 35.300.145.801. 

 

Trata-se de pedido tempestivo de impugnação do Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022 

do CRO-BA, por parte da CLARO S.A., CNPJ 40.432.544/0001-47, através do seu preposto Sr. Maik 

Mychel Aquino da Cruz - Gerente Executivo de Contas (Unidade de Mercado Gov Emp.). 

 

Cumpridas as formalidades legais, registra-se a interposição de Impugnação Administrativa, conforme 

comprovam os documentos acostados ao Processo licitatório. 

 

DAS PRELIMINARES 

 

Em sede de admissibilidade, verificou-se que foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

fundamentação, pedido de provimento à impugnação, reconsideração das exigências e tempestividade, e 

interesse processual, conforme comprovam os documentos colacionados ao Processo licitatório já 

identificado, pelo que se passa à análise de sua alegação. 

 

DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

 

Em resumo, a impugnante alega que: 

 

1. Seja excluída a obrigatoriedade de fornecimento dos acessórios que não fazem parte dos kits 

originais conforme detalhado acima, tornando o instrumento convocatório claro, sem lacunas 

e buscando o alinhamento com o usual no Mercado de Telecomunicação; 

2. Requer que seja esclarecida tal redação, de forma a estabelecer, como obrigação exclusiva da 

contratante o ônus sobre a substituição dos aparelhos nos casos de perda, furtou ou roubo dos 

aparelhos cedidos em comodato. 

3. Requer, para que não afronte os princípios e normas atinentes à matéria, a retificação do 

edital, estabelecendo o funcionamento dos serviços em todos os municípios do Estado da Bahia 

e não a cobertura, tornando o instrumento convocatório claro, sem lacunas, seguindo os 

ditames da Lei de licitações e o Mercado de Telecomunicações. 

 

DA ANÁLISE TÉCNICA 

 

Resposta item 1. 
 

O setor de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Odontologia da Bahia entende que o carregador 

da bateria é um item imprescindível para o funcionamento do dispositivo, devendo, assim, ser e item fornecido 

original do fabricante com garantia mínima de 12 (doze) meses, independente de vir como parte integrante ou 

não do aparelho a ser fornecido pela licitante. 

 

Diante do acima exposto, resta clarividente que a pretensão impugnativa formulada não merece 

guarida, sendo medida de rigor e de Justiça o indeferimento do  presente item de impugnação. 
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Resposta item 2. 

 
Alega a impugnante que não há previsão em edital de reembolso para as hipóteses de perda, roubo ou furto de 

aparelhos fornecidos em comodato. Verificando o texto editalício, percebemos que de fato não houve tal 

previsão. Assim, pelo o exposto, a modificação pleiteada pelo impugnante deve ser contemplada. 

 

Imperioso registrar, que o acolhimento deste item de impugnação, com a consequente inclusão deste texto, 

NÃO AFETA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS, o que por óbvio gera a DESNECESSIDADE DE 

NOVA PUBLICAÇÃO no Diário Oficial Da União e, ainda, a desnecessidade de reabertura de novo prazo 

para sessão pública, não configurando afronta ao art. 21, § 4º, da lei Nº 8.666/1993, bem como do disposto pelo 

art. 55, §1º, da lei Nº 14.133/2021. 
 

Assim, passa a compor o texto do edital do Pregão Eletrônico N º 01/2022: “ 3. ESPECIFICAÇÃO E 

EXECUÇÃO TÉCNICA DOS BENS E SERVIÇOS. 3.1. DA ENTREGA DOS APARELHOS. 

“e) em caso de perda, roubo ou furto de aparelho (s) fornecido (s) em comodato a contratada poderá 

cobrar em fatura telefônica posterior o valor cotado para o (s) mesmo (s) nos planos pós-pagos vigentes 

a época para o respectivo aparelho ou outro similar, o que for melhor.” 

 

Resposta item 3. 

 

Alega a impugnante a necessária retificação do edital, estabelecendo o funcionamento dos serviços em todos 

os municípios do Estado da Bahia e não a cobertura, tornando o instrumento convocatório claro, sem lacunas, 

seguindo os ditames da Lei de licitações e o Mercado de Telecomunicações. Verificando o texto editalício, 

percebemos que de fato não houve tal previsão. Assim, pelo o exposto, a modificação pleiteada pelo impugnante 

deve ser contemplada. 

 

Conforme regulamentação da ANATEL, as operadoras do segmento de telefonia e internet móvel devem 

comportar garantia de cobertura mínima em cerca de 80% (oitenta por cento) por meio do padrão de transmissão 

em 2G, 3G ou 4G na sede (área urbana) em determinado município (inexistindo qualquer garantia de cobertura 

em áreas rurais ou privativas) para fins de abrangência de sinal de rede, ou seja, somente se atingindo esse 

indexador mínimo de abrangência de rede, restará configurada coberta a localidade pela empresa que o atender. 

 

Assim sendo, merece acolhimento o argumento posto, devendo a cobertura contemplar o indice estabelecido 

pela ANATEL, passando a integrar o termo de referência o item 2.5.: “2.5. A cobertura da operadora deverá 

ser de, no mínimo, 80% da área urbana do Estado do Bahia para telefonia móvel. Um município será 

considerado atendido quando a área de cobertura contenha, pelo menos, oitenta por cento (80%) da área 

urbana do Distrito Sede do município atendido pelo Serviço Móvel Pessoal.” 

 

Imperioso registrar, que o acolhimento deste item de impugnação, com a consequente inclusão deste texto, 

NÃO AFETA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS, o que por óbvio gera a DESNECESSIDADE DE 

NOVA PUBLICAÇÃO no Diário Oficial Da União e, ainda, a desnecessidade de reabertura de novo prazo 

para sessão pública, não configurando afronta ao art. 21, § 4º, da lei Nº 8.666/1993, bem como do disposto pelo 

art. 55, §1º, da lei Nº 14.133/2021. 
 

Salvador/BA, 24 de março de 2022. 

Atenciosamente, 

 

Priscila Souza 

Pregoeira Oficial – CRO/BA. 

 

*Original assinado nos autos do processo 
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