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A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. –––– EMBRATEL EMBRATEL EMBRATEL EMBRATEL, CNPJ n.º 

33.530.486/0001-29, com sede na Avenida Presidente Vargas n.º 1.012, Centro, Rio 

de Janeiro–RJ, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à 

presença dessa ilustre Comissão de Licitação, apresentar, PEDIDO DE ALTERAÇÃO PEDIDO DE ALTERAÇÃO PEDIDO DE ALTERAÇÃO PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIODO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIODO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIODO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, com efeito de Impugnação na hipótese de seu 

indeferimento, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 

Ao analisar o edital em epígrafe observa-se que algumas disposições 

atentam contra os princípios da legalidade e da competitividade, por esta razão, 

poderão afastar interessados neste procedimento licitatório e consequentemente 

impedir que o TRE TRE TRE TRE ---- SC SC SC SC 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. 

IIII–––– DO EXÍGUODO EXÍGUODO EXÍGUODO EXÍGUO PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS  PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS  PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS  PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS –––– ITEM 5.3 DO ANEXO I  ITEM 5.3 DO ANEXO I  ITEM 5.3 DO ANEXO I  ITEM 5.3 DO ANEXO I 
–––– PROJETO BÁSICO  PROJETO BÁSICO  PROJETO BÁSICO  PROJETO BÁSICO –––– CLÁUSULA 9.1.2 DA MINUTA CONTRATUAL CLÁUSULA 9.1.2 DA MINUTA CONTRATUAL CLÁUSULA 9.1.2 DA MINUTA CONTRATUAL CLÁUSULA 9.1.2 DA MINUTA CONTRATUAL 

O item 5.3 do edital e a cláusula 9ª da minuta contratual, esclarecem que os 

serviços contratados deverão ser prestados no prazo máximo de 30 (trno prazo máximo de 30 (trno prazo máximo de 30 (trno prazo máximo de 30 (trinta) dias inta) dias inta) dias inta) dias 

corridoscorridoscorridoscorridos, a partir da data de assinatura do contrato. No entanto, é cediço que tal 

prazo não é exequível, bem como não se demonstra adequado à complexidade do 

objeto e segurança contratual que se pretende obter. 

A fim de se respeitar a razoabilidade e a boa-fé objetiva do presente 

certame – visto que do contrário, as licitantes incorrerão em grave e 

desproporcionado risco de penalidades contratuais, faz-se necessária a dilação de 

tal prazo dentro de parâmetros revestidos de razoabilidade e proporcionalidade. 



Desta feita, é imperioso que o atual prazo seja alterado para ao menos 60 

(sessenta) dias, de modo a tornar plenamente exequível o futuro Contrato.  

Não prever prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias para o início da 

execução do serviço após a assinatura do Contrato significa aumentar abrupta e 

desnecessariamente os riscos de penalidades para a Contratada, o que além de 

acarretar uma maior oneração para a Administração Pública sob a forma de repasse 

financeiro nas propostas a serem apresentadas, configura-se como uma regra que 

foge às inteiras da razoabilidade e da comutatividade contratual que se pretende 

com a licitação.  

Ademais, há que se cogitar os sérios riscos de aplicação de outras 

penalidades contratuais, inclusive as decorrentes da hipótese de rescisão do 

contrato, cujo risco imensurável poderá afastar deste Certame os eventuais 

interessados, impossibilitando que a Prefeitura contrate a proposta mais vantajosa. 

Conforme já mencionado, tal alteração se faz necessária tendo em vista que 

a estipulação de prazo diverso do que se propõe nesta missiva pode ensejar a 

aplicação de penalidades injustas à Contratada, devendo-se destacar, ainda, que o 

serviço de telecomunicações a ser prestado envolve alta e complexa tecnologia, 

não sendo razoável prazo tão ínfimo para a instalação definitiva do serviço, 

conforme determina a regra editalícia que ora se impugna. 

Há que se salientar, por oportuno, que os atos Administração devem ser 

balizados pelo Princípio da Razoabilidade. Neste diapasão, cabe-nos transcrever o 

que ensina a melhor doutrina acerca de tal Princípio, que se não alterados os 

termos do edital, será completamente ferido. Sobre este princípio, vejamos: 

“Trata-se de princípio aplicado ao Direito Administrativo como mais uma das 

tentativas de impor-se limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-se 

o âmbito e apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. A decisão 

discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma 

norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, 

quando: 

a) não dê os fundamentos de fatonão dê os fundamentos de fatonão dê os fundamentos de fatonão dê os fundamentos de fato ou de direito a que a sustentam ou; 

b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e 

notóriosnotóriosnotóriosnotórios; ou 



c)c)c)c) não guarde uma proporção adequada enão guarde uma proporção adequada enão guarde uma proporção adequada enão guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim ntre os meios que emprega e o fim ntre os meios que emprega e o fim ntre os meios que emprega e o fim 

que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, 

excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (grifos nossos) (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 16ª Ed. Atlas, São Paulo) 

O ilustre Doutrinador Celso Ribeiro Bastos define a Razoabilidade como “um “um “um “um 

Princípio que a Administração, ao atuar no exercício da discrição, terá de obedecer a Princípio que a Administração, ao atuar no exercício da discrição, terá de obedecer a Princípio que a Administração, ao atuar no exercício da discrição, terá de obedecer a Princípio que a Administração, ao atuar no exercício da discrição, terá de obedecer a 

critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de 

pesspesspesspessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da oas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da oas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da oas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da 

competência exercida.”competência exercida.”competência exercida.”competência exercida.” 

Nesta mesma esteira, ensina-nos o Administrativista Hely Lopes Meirelles 

em sua obra “Direito Administrativo” (Ed. Malheiros, 26ª edição, 2000, págs. 86 e 

87) sobre o princípio administrativo da razoabilidade: “Razoabilidade e “Razoabilidade e “Razoabilidade e “Razoabilidade e 

proporcionalidade: sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição do proporcionalidade: sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição do proporcionalidade: sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição do proporcionalidade: sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição do 

excesso que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os excesso que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os excesso que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os excesso que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os 

fins, de modo a evitar refins, de modo a evitar refins, de modo a evitar refins, de modo a evitar restrições desnecessáriasstrições desnecessáriasstrições desnecessáriasstrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais...não pode ser lançada 

como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou 

intérprete. ...” (grifos nossos).  

Desta feita, considerando que o prazo atualmente previsto no Instrumento 

Convocatório é ínfimo e inatingível, esta licitante vem requerer prazo não inferior a 

60 (sessenta) dias para que seja implantada a totalidade do serviço demandado 

relativo ao objeto da presente licitação. 

  

II II II II –––– DA MULTA DE 20% POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL E TOTAL DO CONTRATO  DA MULTA DE 20% POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL E TOTAL DO CONTRATO  DA MULTA DE 20% POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL E TOTAL DO CONTRATO  DA MULTA DE 20% POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL E TOTAL DO CONTRATO ––––    

CLÁUSULA 10.3, alíneas b e c da minuta contratual.CLÁUSULA 10.3, alíneas b e c da minuta contratual.CLÁUSULA 10.3, alíneas b e c da minuta contratual.CLÁUSULA 10.3, alíneas b e c da minuta contratual. 

Os itens acima citados estabelecem multa contratual de 20% (vinte por 

cento) para o descumprimento parcial e também para o descumprimento total do 

contrato. 

Ora, veja, o edital estabelece a mesma multa para situações diversas e 

desproporcionais de descumprimento contratual. Não é razoável a aplicação da 

multa de 20% sobre o descumprimento parcial do instrumento contratual, quando a 

multa por descumprimento total também representa o mesmo percentual. 

Além disso, deve ser aplicado o Princípio da Razoabilidade, tão mencionado 

no item anterior desta peça, para a definição dos percentuais de multa.  



Assim, propomos que a multa por descumprimento parcial do contrato seja 

inferior a multa por descumprimento total e que ambas, sejam reduzidas de forma a 

atender ao Princípio da Proporcionalidade de da Razoabilidade. 

  

III III III III –––– DA RESCISÃO PELA CONTRATANTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, VI D DA RESCISÃO PELA CONTRATANTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, VI D DA RESCISÃO PELA CONTRATANTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, VI D DA RESCISÃO PELA CONTRATANTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, VI DA LEI A LEI A LEI A LEI 

8.666/93 8.666/93 8.666/93 8.666/93 –––– CLÁUSULA 11.2 CLÁUSULA 11.2 CLÁUSULA 11.2 CLÁUSULA 11.2     DA MINUTA CONTRATUAL  DA MINUTA CONTRATUAL  DA MINUTA CONTRATUAL  DA MINUTA CONTRATUAL  

Prevê a cláusula 11.2 da minuta contratual que o Contrato poderá ser 

rescindido pelos motivos elencados no artigo 78 combinado da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Note-se que diante desta previsão contida na minuta contratual, o 

dispositivo inviabiliza a participação de empresas do segmento em que futuramente 

poderão ocorrer modificações empresariais (art. 78, VI da Lei 8.666/93). 

É importante assinalar que o mercado empresarial da atualidade 

comumente realiza cisões, fusões ou incorporações de outros grupos de empresas, 

objetivando novos nichos de mercado e claro, a lucratividade. 

Neste sentido, deve ser PREVISÍVEL no edital e na minuta do contrato a 

possibilidade de subcontratação total ou parcial no caso em que ocorrer pela 

contratada cisão, fusão ou incorporação de outras empresas. 

Isto porque, tal previsão, desde que não altere ou modifique os termos 

inicialmente contratados, ou seja, desde que todas as condições do contrato sejam 

mantidas, especialmente quanto à execução do objeto, em nada OBSTA esta 

substituição. 

Não é novidade que, com a evolução das necessidades organizacionais, as com a evolução das necessidades organizacionais, as com a evolução das necessidades organizacionais, as com a evolução das necessidades organizacionais, as 

empresas passaram a concentrar suas atividades em determinados segmentos, fator empresas passaram a concentrar suas atividades em determinados segmentos, fator empresas passaram a concentrar suas atividades em determinados segmentos, fator empresas passaram a concentrar suas atividades em determinados segmentos, fator 

que justifica, portanto, a possibilidade de “tque justifica, portanto, a possibilidade de “tque justifica, portanto, a possibilidade de “tque justifica, portanto, a possibilidade de “terceirização” do objeto a ser executado.erceirização” do objeto a ser executado.erceirização” do objeto a ser executado.erceirização” do objeto a ser executado. 

Ao instituir tal permissivo legal, evidenciou-se que a intenção do legislador vai ao 

encontro das necessidades atuais em relação a determinados objetos contratuais, 

cuja execução seja ela mais simples ou mais complexa, necessite da atuação de 

outra(s) empresa(s), (ou mesmo pessoas) que possa(m) executar o objeto de modo 

a atender, de forma mais satisfatória – segundo critérios estabelecidos, 

conjuntamente, entre o Contratado e o Contratante -, as necessidades e finalidades 

idealizadas pela Administração.  



Deste modo, fundamental noticiar-se que o Superior Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça Superior Tribunal de Justiça –––– STJ,  STJ,  STJ,  STJ, 

já se manifestou favoráveljá se manifestou favoráveljá se manifestou favoráveljá se manifestou favorável à subcontratação do objeto do contrato administrativo, 

consignada no art. 72, da Lei 8.666/93. Tal decisão demonstra o entendimento do 

egrégio Tribunal no tocante à natureza intuitu personae do contrato administrativo. 

Vejamos excertos da referida decisão jurisprudencial: 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RECURSOS DE FINANCIAMENTO. 

INTERMEDIAÇÃO PELO PRÓPRIO CONTRATADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 7º, §§ 2º, I, II E 3 º, DA LEI 8.666/93. CESSÃO 

PARCIAL DO CONTRATO. LEGALIDADE. ART. 72, DA LEI DE LICITAÇÕES. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LOCUPLETAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 

2 – A parcial cessão do objeto A parcial cessão do objeto A parcial cessão do objeto A parcial cessão do objeto contratado, pela vencedora da licitação, é ato contratado, pela vencedora da licitação, é ato contratado, pela vencedora da licitação, é ato contratado, pela vencedora da licitação, é ato 

jurídico previsto no art. 72, da Lei 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por si jurídico previsto no art. 72, da Lei 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por si jurídico previsto no art. 72, da Lei 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por si jurídico previsto no art. 72, da Lei 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por si 

só, desrespeito à natureza só, desrespeito à natureza só, desrespeito à natureza só, desrespeito à natureza intuitu personaeintuitu personaeintuitu personaeintuitu personae dos contratos. dos contratos. dos contratos. dos contratos. 

3 - Na espécie, embora a municipalidade busque a anulação de contrato de 

cessão praticado entre a original vencedora da licitação e a empresa recorrida, bem 

como de todos os atos dali decorrentes, não há qualquer ofensa à legislação 

federal, razão suficiente para a denegação do pedido. 

4 – Demonstrada a efetiva realização do objeto contratado – no caso, obras 

de infraestrutura no Município -, não pode a Administração, ao argumento de 

eventual irregularidade no estabelecimento do ajuste, furtar-se, na espécie, ao 

adimplemento de sua obrigação pecuniária com o particular. 

5 - As mesmas moralidade e legalidade que devem permear os atos 

públicos, inclusive as contratações, devem, também, vedar o enriquecimento ilícito 

e o locupletamento de qualquer das partes, aí se inserindo a própria Administração 

Pública. 

6 – Recurso especial conhecido e desprovido. (Sem grifos no original). (REsp REsp REsp REsp 

468189468189468189468189 / SP. Relator Ministro José Delgado.Data do julgamento: 18/03/03, DJ de 

12/05/2003)”. 

Para fins de elucidação, cabe destacar parte do voto do Ministro Marcos 
Vinícios Vilaça, relator do Acórdão Tribunal de Contas da União nº 2071/2006Acórdão Tribunal de Contas da União nº 2071/2006Acórdão Tribunal de Contas da União nº 2071/2006Acórdão Tribunal de Contas da União nº 2071/2006: 



“[...] 5. Acerca da legalidade de fusão, incorporação ou cisão em contratos 
administrativos, frente ao disposto no art. 78, inc. VI, da Lei nº 8.666/93, o TCU 
entendeu, em consulta formulada pela Câmara dos Deputados, por meio do 
Acórdão 1.108/2003 do Plenário, que é possível a continuidade dos contratos, desde 
que sejam observados os seguintes requisitos: - tal possibilidade esteja prevista no 
edital e no contrato; - a nova empresa cumpra os requisitos de habilitação 
originalmente previstos na licitação; e - sejam mantidas as condições originais do 
contrato”. 

Portanto, sem prejuízos à Administração Pública, é possível a previsão 

editalícia da cisão, fusão ou incorporação da empresa ganhadora, desde que 

garantidas às condições inicialmente pactuadas e ao instrumento convocatório, ao 

qual estritamente vinculado pela futura contratada. 

Assim, é com o objetivo de garantir a eficácia e legalidade do certame que a 

licitante propõe alterações do instrumento convocatório no presente item, visto que 

se previstas, não comprometerão a execução do objeto. 

  

IVIVIVIV–––– PRAZO EXÍGUO PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM CASO DE  PRAZO EXÍGUO PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM CASO DE  PRAZO EXÍGUO PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM CASO DE  PRAZO EXÍGUO PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM CASO DE 

INTERRUPÇÃO INTERRUPÇÃO INTERRUPÇÃO INTERRUPÇÃO –––– TERMO DE REFERÊNCIA  TERMO DE REFERÊNCIA  TERMO DE REFERÊNCIA  TERMO DE REFERÊNCIA –––– ITEM 6.4 ITEM 6.4 ITEM 6.4 ITEM 6.4 

O item supracitado estabelece que a Contratada terá o prazo de 4 (quatro) 

horas para resolução do problema, caso a Contratante necessite de assistência 

técnica. 

Ocorre que, tal parâmetro ensejaria graves riscos de imposição de 

penalidades injustas à Contratada, vez que não se demonstram razoáveis e 

adequados à execução do reparo.  

Cumpre ressaltar que o prazo exigido em edital não corresponde as atuais o prazo exigido em edital não corresponde as atuais o prazo exigido em edital não corresponde as atuais o prazo exigido em edital não corresponde as atuais 

práticas de mercado.práticas de mercado.práticas de mercado.práticas de mercado. Assim, se mantido, afastará a possibilidade de participação de 

empresas interessadas na prestação do serviço pleiteado, inviabilizando a 

competição neste certame, bem como, certamente, afastará a proposta mais 

vantajosa. 

FazFazFazFaz----se necessário, portanto, rever o prazo para que dele passe a constar que se necessário, portanto, rever o prazo para que dele passe a constar que se necessário, portanto, rever o prazo para que dele passe a constar que se necessário, portanto, rever o prazo para que dele passe a constar que 

as solicitações de manutenção deverão ser atendidas no prazo máximo de 6 (seis) as solicitações de manutenção deverão ser atendidas no prazo máximo de 6 (seis) as solicitações de manutenção deverão ser atendidas no prazo máximo de 6 (seis) as solicitações de manutenção deverão ser atendidas no prazo máximo de 6 (seis) 

horas.horas.horas.horas. 



V V V V ---- DA CONCLUSÃ DA CONCLUSÃ DA CONCLUSÃ DA CONCLUSÃO E PEDIDOO E PEDIDOO E PEDIDOO E PEDIDO 

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

legalidade da licitação, possibilitando o TRE TRE TRE TRE ---- SC SC SC SC selecionar a proposta mais 

vantajosa para o serviço a ser contratado, assim como para manter a legalidade do 

certame e do futuro contrato administrativo, através da correção das incoerências 

aqui apontadas. 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 nos termos propostos 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. 



  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 

PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 131313131111/201/201/201/2014444    
PAE N. PAE N. PAE N. PAE N. 44444444....344344344344/2014/2014/2014/2014    
 
 
 

 
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. ––––    

EMBRATELEMBRATELEMBRATELEMBRATEL apresentou, tempestivamente, impugnação ao edital do Pregão 
Eletrônico n. 131/2014, cujo objeto consiste na contratação de 3 (três) 
links (enlaces) de acesso à Internet. 

 
Em síntese, requer essa empresa o acolhimento da 

impugnação para que seja retificado o instrumento convocatório a fim de: 
a)a)a)a) alterar o prazo de instalação dos serviços previsto no subitem 5.3 do 
ANEXO I; b)b)b)b) que a multa por descumprimento parcial do contrato seja 
inferior à multa por descumprimento total, reduzindo ambas para atender 
ao Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade (subcláusula 10.3-
“b”-“c” da minuta de Termo de Contrato); c)c)c)c) que o edital e a minuta de 
Termo de Contrato admitam a possibilidade de subcontratação total ou 
parcial no caso em que ocorrer pela Contratada cisão, fusão ou 
incorporação de outras empresas (subcláusula 11.2 da minuta de Termo 
de Contrato); d)d)d)d) rever o prazo para restabelecimento do serviço em caso 
de interrupção (subItem 6.4 do ANEXO I). 

 
As questões foram submetidas à manifestação das 

unidades técnicas responsáveis (Coordenadoria de Contratações e 
Materiais – CCM e Coordenadoria de Suporte e Infraestrutura Tecnológica – 
CSIT), que responderam no sentido de desprover a Impugnação 
apresentada. 

 
Em relação ao Item I da Impugnação, foi respondido 

como “razoável o prazo de instalação de 30 dias, contados após assinatura 
do contrato, uma vez que a empresa contratada deverá tão somente levar 
seu sinal de internet até os locais solicitados (2 locais), não sendo 
necessários procedimentos outros (formação de redes privativas ou outras 
implantações que notadamente demandem maior esforço para sua 
conclusão)”.  

 
Em relação ao Item II da Impugnação, foi respondido 

que: 
 

“[...] mesmo sendo o mesmo percentual de 20%, o 
edital estabelece cálculos diferenciados para cada 
situação:  
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• no caso de inexecução parcial sem rescisão 
contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor mensal estimado deste Contrato; 

 
• no caso de inexecução parcial com rescisão 
contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
resultado da multiplicação do valor mensal estimado 
pelo número de meses restantes para o encerramento 
da vigência deste Contrato, a contar do mês do 
inadimplemento; e 

 
• no caso de inexecução total com rescisão 
contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total estimado deste Contrato.” 

 
Com relação ao Item III da Impugnação, foi respondido 

que: 
 

“[...] o TRESC não admite expressamente, em seus 
editais e contratos, a possibilidade de alteração 
subjetiva das empresas, porque entende que elas 
podem ser prejudiciais à boa execução do contrato.  
  
Sendo assim, tais mutações são analisadas caso a 
caso, a fim de que a Administração verifique se as 
condições estabelecidas no contrato original se 
mantêm e se inexiste prejuízo para a execução do 
objeto pactuado causado pela modificação da 
empresa. 
  
Esse é o entendimento de renomados doutrinadores, 
consoante transcrito a seguir. 
  
Discorrendo sobre o caput do mencionado dispositivo, 
Jessé Torres PEREIRA JÚNIOR preleciona: 
  
Interessa saber se a só ocorrência do motivo obriga a 
rescisão, descartada qualquer avaliação quanto à 
conveniência para o interesse do serviço ou do 
contratado. A resposta é negativa. A uma, porque, 
mesmo caracterizado o motivo que renderia azo à 
rescisão, pode a Administração (nos casos em que o 
particular é o causador, por exemplo) considerar que 
melhor atenderia ao interesse do serviço manter o 
contrato, adotando-se medidas mais severas de 
fiscalização ou introduzindo alterações que, 
compatíveis com os limites e motivos legais (art. 55, 
I), estimulem o desempenho do contratado, até 
porque a realização de nova licitação acarreta custos 
ou redunda em elevação de preços nem sempre 
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compensadores. A duas, porque os direitos do 
contratado também hão de ser levados em conta, 
tanto que a rescisão será decidida em processo 
regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa 
(v. parágrafo único)1 . 
  
Diverso não é o entendimento de Marçal JUSTEN 
FILHO: 
  
[...] A infração às previsões contratuais é 
juridicamente relevante na medida em que ofende os 
interesses fundamentais. Portanto, não se podem 
igualar e tornar juridicamente idênticas todas as 
condutas desconformes com exigências legais ou 
contratuais. Há condutas que ofendem garantias ou 
deveres fundamentais à execução do objeto do 
contrato; outras atingem questões de somenos 
importância. Também por isso, não se pode cominar a 
rescisão do contrato como a conseqüência automática 
para toda e qualquer infração contratual. Essa solução 
seria mais perniciosa do que benéfica.  
 
[...]  
 
Sempre que a Administração pretender a rescisão do 
contrato por inadimplemento do particular, deverá 
evidenciar não apenas a concretização de uma das 
hipóteses do art. 78.2  
  
E, mais especificamente, acerca do inciso XI do 
dispositivo em tela, vê-se a manifestação de Carlos Ari 
SUNDFELD: 
  
4. A avença pode ser extinta por fatos alheios à 
relação contratual, a saber: 
 
[...] 
 
e) A mutação subjetiva da empresa, prejudicial à 
execução do contrato. São os casos da fusão, cisão ou 
incorporação (art. 78 –VI), bem assim da alteração 
social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa (art. 78 – XI). 
 

                                                           
1 PEREIRA JR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração públicaComentários à lei das licitações e contratações da administração públicaComentários à lei das licitações e contratações da administração públicaComentários à lei das licitações e contratações da administração pública. 6ª 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 716. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativosComentários à lei de licitações e contratos administrativosComentários à lei de licitações e contratos administrativosComentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2005. p. 574-575. 
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5. As mutações subjetivas do contratado não são em 
si ilícitas, pois o fato de vincular-se contratualmente 
com o Estado não subtrai a pessoa do tráfico 
empresarial normal. Mas, na medida em que 
coloquem em risco a boa execução da avença, podem 
legitimar o exercício, pela Administração, de seu 
poder de rescisão unilateral. 
 
Esse risco surge quando a prestação for 
personalíssima por natureza ou quando a alteração 
implicar na perda da capacidade técnica, operacional 
ou financeira, tal qual exigida pelo edital de licitação, 
ou resultar em violação indireta da ordem de 
classificação do certame licitatório. Mas se, ao 
contrário, não se tratar de prestação personalíssima 
(ou, o que é o mesmo, se a mutação subjetiva do 
contratado não estiver associada à substituição das 
pessoas físicas incumbidas da prestação), se ficar 
preservada a capacidade técnica, operacional e 
financeira do executor e, ainda, se inocorrer afronta 
ao resultado da licitação, inexistirá motivo a autorizar 
a rescisão do contrato. 
 
6. Nos casos mencionados nos itens a e b, a extinção 
se opera de pleno direito, dada a impossibilidade 
material de prosseguir-se na execução. 
 
Nos demais, depende de ato que, após a verificação 
dos fatos e oitiva do contratado (art. 78-§ ún.), e 
identificado o risco de futuro comprometimento do 
interesse público, a decrete. Esse ato pode ser da 
Administração (art. 79-I), que disporá dos poderes 
indicados no art. 80-I e II.3  
 
No mesmo sentido, pronuncia-se PEREIRA JR. : 
  
Quer dizer: as alterações e modificações que 
ocorrerem na estrutura e nas finalidades da empresa 
contratada nem sempre constituirão motivo para 
rescisão. Sê-lo-ão apenas se afetarem negativamente 
a execução do contrato, em proporção que a 
contratante considere intolerável porque capaz de por 
em risco a execução do contrato.4     
  
Por sua vez, discorre JUSTEN FILHO: 
  

                                                           
3 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo.Licitação e contrato administrativo.Licitação e contrato administrativo.Licitação e contrato administrativo. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 253. 
4 PEREIRA JR, Jessé Torres. Op. cit., p. 728. 
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[...] mera alteração do contrato social não é suficiente 
para acarretar a rescisão. A alteração do contrato 
social deverá produzir uma modificação que 
prejudique a execução da prestação. 
  
[...] 
  
Em todos os casos arrolados pelo inc. XI, deve 
verificar-se um vínculo de nocividade entre a 
mudança e o cumprimento da prestação contratual. 
Cabe à administração evidenciar que a modificação 
torna inviável a execução do contrato. Têm de existir 
elementos concretos evidenciadores do prejuízo ou 
que autorizem a presunção de que, sob a nova 
roupagem, a contratante não executará corretamente 
suas prestações.5 
  
Para a análise da questão, relevante é trazer à 
colação, excerto do Acórdão TCU n. 634/2007 – 
Plenário: 
  
9.1. com fundamento no art. 1°, inciso XVII, § 2°, da 
Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 264 do regimento do TCU, 
conhecer da presente consulta, para, alterando o 
entendimento consubstanciado no Acórdão 
1.108/2003 – Plenário, responder ao consulente que, 
nos termos do art. 78, incisos VI e XI, da lei n. 
8.666/1993: 
  
9.1.1. se não houver expressa regulamentação no 
edital ou no termo de contrato dispondo de modo 
diferente, é possível manter vigentes contratos cujas 
contratadas tenham passado por processo de cisão, 
incorporação ou fusão, uma vez feitas as alterações 
subjetivas pertinentes, bem como celebrar contrato 
com licitantes que tenham passado pelo mesmo 
processo, desde que, em qualquer caso, sejam 
atendidas cumulativamente as seguintes condições: 
  
9.1.1.1. observância pela nova empresa dos requisitos 
de habilitação de que trata o art. 27 da lei n. 
8.666/93, segundo as condições originalmente 
previstas na licitação; 
  
9.1.1.2. manutenção de todas as condições 
estabelecidas no contrato original; 
  

                                                           
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. cit. p. 590-591. 
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9.1.1.3. inexistência de prejuízo para a execução do 
objeto pactuado causado pela modificação da 
empresa; e 
  
9.1.1.4. anuência expressa da Administração, após a 
verificação dos requisitos apontados anteriormente, 
como condição para a continuidade do contrato; 
  
Assim, compete à Administração verificar se uma 
eventual alteração comprometerá ou não a execução 
do contrato, no tocante aos serviços envolvidos e sua 
gerência.” 

 
Em relação ao Item IV da Impugnação, foi respondido 

que “o prazo estipulado no edital para solução de problemas - 4 (quatro) 
horas - deve ser mantido, pois os enlaces serão utilizados para prover 
serviço de missão crítica neste Tribunal”. 
 

Por fim, em relação aos Itens I e IV da Impugnação, foi 
informado que “as condições solicitadas foram submetidas ao mercado, 
tendo resposta positiva de algumas empresas, conforme pode ser visto 
nos orçamentos aprovados no próprio processo”. 

 
Assim, diante do exposto, entende esta Pregoeira ser 

totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA 
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. –––– EMBRATEL EMBRATEL EMBRATEL EMBRATEL    contra o edital do 
Pregão Eletrônico n. 131/2014. 

  
Florianópolis, 16 de setembro de 2014. 
 
 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 

Pregoeira 
 
 
 


