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Ao Ilustríssimo Senhor Pregoeiro do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV 

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico N° 02/2023 

Processo de Compras Nº 150/2023 

 

 

 TIM S.A. (doravante “TIM”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida João Cabral de 

Melo Neto nº 850, Bloco 1, Salas 501 a 1208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 02.421.421/0001-11, por seu procurador, com fundamento no artigo 109, §3º da Lei nº 8.666/1993 c/c 

artigo 4º, XVIII da Lei n.º 10.520/2002, bem como no item 10.5.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2023 

(“Edital”), vem, respeitosamente, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo interposto pela 

Telefônica Brasil S.A. (doravante “Vivo”) contra decisão que declarou a TIM S.A. (“TIM”) vencedora do 

certame. 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

 Inicialmente, comprova-se a tempestividade das contrarrazões, considerando que a data final para 

apresentação das razões recursais pela Vivo foi no dia 13 de fevereiro de 2023. 

 

 Desta forma, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões, conforme previsto 

no artigo 4º, inciso XVIII, da lei 10.520/2002, encerra-se em 16 de dezembro de 2023. 

 

II. DOS FATOS  

 

          Trata-se do Pregão nº 02/2023, promovido pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - 

DAEV, cujo objeto visa a “Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia 

móvel pessoal – SMP – plano corporativo, com o fornecimento de aparelhos celulares novos – smartphone 

e seus respectivos acessórios, com linhas habilitadas, para comunicação local (intra-grupo) ilimitada, com 

sistema gestor on-line, que serão fornecidos de acordo com as normas e regulamentos expedidos pela 

agência nacional de telecomunicações – ANATEL, destinados aos usuários do DAEV.”  
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       No dia 09 de fevereiro de 2023 foi realizada a sessão pública relacionada ao processo licitatório 

vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2023, da qual a TIM restou declarada vencedora do certame. 

 

No entanto, a Vivo, 3ª colocada no certame, surpreendentemente, manifestou intenção de recorrer 

à citada decisão, alegando supostamente a inadequação da proposta da TIM aos critérios do Edital. 

 

Após admitida a interposição do Recurso pelo Pregoeiro, a Vivo apresentou suas razões na peça 

recursal acostada ao sistema do presente pregão eletrônico. 

 

 Da leitura do Recurso da Vivo, vê-se, com notoriedade, que os fatos são rasos e sequer demonstram 

comprovações documentais que evidenciem suposto descumprimento de atendimento aos critérios 

editalícios pela TIM, e ainda, demonstram que não houve total conhecimento e acompanhamento do 

processo licitatório desde a publicação do Edital. 

 

 Surpreendentemente, a Vivo alegou em sede recursal que a TIM apresentou pedido de 

esclarecimentos disfarçado de peça impugnatória, sem qualquer lisura ou respaldo que a sustente, 

interpretado somente pelo fato de envolver especificações técnicas dos serviços. 

 

Pois bem, o cerne do Recurso da Vivo não é sequer de fácil compreensão, uma vez que são 

infundados e contraditórios, demonstrando claramente o caráter protelatório.  

 

Como é sabido, o caráter vinculatório dos Editais de licitação, assim como os questionamento e 

respostas correlacionados ao certame são respaldados pelo princípio da vinculação do instrumento 

convocatório. 

 

Observe que a TIM agiu com lisura no presente processo, cumpriu todas as exigências editalícias e 

apresentou a melhor oferta em lance único com seu melhor preço. 

 

Nesse contexto, é válido ponderar que, nem mesmo se houvesse fundamentação no Recurso 

interposto pela Vivo, certamente, a Administração seria prejudicada em necessitar convocar a segunda ou 
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até mesmo a terceira colocada com o valor ofertado muito superior ao da primeira colocada, afetando 

diretamente um dos maiores objetivos da licitação: a economicidade. 

 

Obviamente que a economicidade não poderia se sobrepor às regras editalícias, e isso não é o que 

ocorre no presente caso, uma vez que a decisão da r. Administração em acatar a proposta e documentação 

de habilitação da TIM frente aos termos do Edital em apreço, considerando que houve a flagrante lisura na 

sua adesão aos critérios dispostos no instrumento convocatório, e ainda, alcançando o valioso objetivo de 

contratar com a proposta mais vantajosa. 

 

A Administração não pode se lançar em aventuras com o erário, inabilitando um Licitante que 

cumpriu todos os itens do Edital. 

 

 Restou flagrantemente evidente que a Vivo apresentou razões insustentáveis, restando claro o 

caráter protelatório do Recurso, amplamente prejudicial ao bom andamento do processo licitatório. 

 

 Incontroverso é que a Recorrente pauta sua defesa em argumentos infundados e sem relação aos 

documentos vinculados ao Edital. 

 

 É óbvio que a Comissão de Licitação está estreitamente atrelada ao Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, sendo claro que houve o integral e estrito cumprimento dos critérios estabelecidos 

no documento de convocação do certame pela TIM.  

 

 Ora, a moralidade da Comissão de Licitação não pode ser rechaçada pela Vivo, quando a empresa 

alega que os atos administrativos não respeitaram as disposições do Edital e da legislação. Pelo contrário, 

as evidências registradas na Ata Pública demonstram que todos os atos praticados no presente certame 

foram devidamente fundamentados, inclusive com a citação das referências legais e jurídicas vinculadas. 

Por óbvio, o princípio da legalidade pautou integralmente o processo licitatório em epígrafe. 

 

 Cabe fundamentar que a licitação é o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os 

entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as 

oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção do melhor 
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trabalho técnico, artístico ou científico. Para desenvolver tal mister, é necessária a observância de diversos 

princípios, um deles do da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

 Pois bem. O princípio da vinculação ao instrumento vinculatório aduz que, uma vez nele 

estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos.  

  

 O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em 

que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. 

 

 Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver 

vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: 

 

 “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

 

 “Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.” 

 

 “Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

 

[...] 

 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do 

licitante vencedor;” 

 

 Tal princípio é inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas 

do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o 

da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade 

administrativa e do julgamento objetivo. 
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 Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de 

mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração 

não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada ”. E o artigo 

43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios 

de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos 

citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento 

convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão 

considerados inabitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem 

de atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I). 

 

 Quando a Administração estabelece, no edital, bem como nas publicações de respostas aos 

questionamentos e impugnações, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do 

futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita 

proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão 

os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos 

termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os 

desrespeitou. 

 

 Ora, a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. 

Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra 

fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou 

judicial. 

 

 O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de 

julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, 

qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 

administrativa. 

 

 Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que 

privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das 
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propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. Isso sem 

contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato. 

 

 Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O 

instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o 

Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz 

que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art. 41 da 

lei.  

 

 Segundo Hely Lopes Meirelles, o edital “é lei interna da licitação” e, como tal, vincula aos seus 

termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.  

 

 Em vista do exposto supra, é inegável concluir que, por força do princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, a TIM atendeu plenamente as condições do Edital, devendo a alegação da Claro 

ser considerada desprovida. 

 

 Importante também ressaltar que, tratando-se de uma licitação pública, é ímpar a preocupação 

com a economicidade e com a eficiência, um dos princípios mais importantes na Administração Pública é o 

da eficiência. Tal princípio tem sido enaltecido pelos tribunais pátrios, principalmente pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU.  

 

 Sem dúvida, os princípios da economicidade e da eficiência recomendam a melhor gestão de 

recursos disponíveis, a qual resulta de adequado planejamento.  

 

 Por todo o exposto, conclui-se que a TIM, ora Recorrida, atende integralmente aos Princípios da 

Legalidade, Julgamento Objetivo, Vinculação ao Instrumento Convocatório, Razoabilidade, Competitividade 

e Economicidade. 

  

             Resta claro que, o Recurso apresentado deve ser tido como inexistente, sem força de Recurso 

Administrativo, haja vista que o pedido elaborado, além de não ter qualquer fundamento jurídico, a Claro, 

tenta sem qualquer força no argumento criar regras editalícias. 
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 Ora, resta claro que os poderes conferidos à Administração devem ser utilizados em benefício da 

coletividade, pois o bem comum é a finalidade que toda ação administrativa deve objetivar. Conforme 

entendimento do autor supracitado (MEIRELLES, 2016), as leis administrativas “são de ordem pública e seus 

preceitos não podem ser descumpridos”, principalmente por acordo ou vontade de seus aplicadores e 

destinatários, uma vez que “contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos”. 

 

 Nesse contexto, é evidente que a regra do edital de licitação, bem como os atos administrativos do 

processo licitatório não podem desafiar a lógica do razoável e em última análise, afasta a Administração da 

trilha da obtenção da melhor proposta, finalidade ulterior deste e de todos os certames licitatórios. 

 

 Sendo assim, a Vivo ao insistir em infringir o processo licitatório sem observar as regras correlatas, 

e ainda, criando condições não expressas no instrumento convocatório, não observa os princípios basilares 

da licitação ao admitir atos ilegais, incompatíveis com a legislação correlata.  

 

 No caso em questão cabe referir-se ao princípio da legalidade expresso no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988, é voltado para a Administração Pública, e determina que esta somente poderá 

fazer alguma coisa se houver lei que autorize, toda a atividade administrativa deve estar devidamente 

ancorada na lei. 

 

 A respeito do princípio da legalidade, enquanto norma destinada à Administração Pública, muito 

bem explica o saudoso Hely Lopes Meirelles:  

 

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), 

significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil 

e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade 

administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do 

Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da Lei 

9.784/99. Com isso fica evidente que, além da atuação conforme à 

lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios 
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administrativos.” (cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Administrativo Brasileiro. pp. 87/88) 

 

 Importante ressaltar que a aplicação do princípio da legalidade às contrarrazões ao recurso 

administrativo, não está apenas na sua previsão em lei ou princípio, mas em razão deste princípio, a 

autoridade ou órgão administrativo imbuído da competência para conhecer e julgar o recurso, ao proferir 

uma decisão deve pautar-se na lei, ou em atendimento ao princípio da legalidade, no caso, ao instrumento 

editalício. 

 

 Sobre o tema, é o que posiciona a jurisprudência do STJ:  

 

“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, 

tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art.41) REsp 

nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ 

de 07.11.2006)”  

 

“Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração 

encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não 

podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o 

instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos 

praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento 

às suas regras devera ser reprimido. Não pode a Administração 

ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou 

inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o 

reinício do procedimento licitatório, jamais ignorá-las. (MS nº 

13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 

17.11.2008).” 

 

 Sobre o assunto, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal Federal (STF) e no 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como será a seguir 

demonstrado. 
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 O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim ementada: 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 

FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o 

licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou 

rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do 

documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 

desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita 

no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio 

constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para 

o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 

apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na 

avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a 

assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob 

pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 

obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 

 

 Assim, em que pese a discricionariedade da decisão da Administração Pública, por força do 

princípio da legalidade, esta deve pautar suas decisões pelos princípios que orientam o procedimento, 

expressamente previstos na legislação em vigor e no Edital vinculado, e principalmente, pelo interesse 

público que se pretende atingir com aquele ato.  

 

 É inegável que as alegações infundadas da Vivo não poderão impactar o andamento da 

contratação, nem sequer prejudicar o interesse do DAEV em iniciar os serviços nas condições do cronograma 

delineado, principalmente considerando que os preços mais vantajosos apresentados pela TIM. 

 

 Além disto, não pode o DAEV desviar-se do cumprimento das regras vinculadas, considerando que 

haveria, nesta hipótese, gravíssimo ato ilegal, com o devido comprometimento de seus agentes que 
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eventualmente estariam envolvidos com a infringência do Edital relacionado, bem como da legislação 

correlata. 

 

 No entanto, o contido nos princípios basilares da Administração Pública, nas lições dos 

doutrinadores e nos julgamentos acima apontados, acredita-se que não há razão à Recorrente.  

 

É inequívoco que o procedimento licitatório é vinculado às prescrições legais que o regem, em todos 

os seus atos e fases. Essas prescrições decorrem não só da lei em sentido estrito mas, também, do 

regulamento, do edital, que complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a que se refere. 

 

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o “princípio do formalismo procedimental” passa a 

noção de que as regras procedimentais adotadas para a licitação devem seguir parâmetros estabelecidos 

na lei, não sendo lícito aos administradores subvertê-los a seu juízo. 

 

Ainda, é preciso que se visualize o procedimento licitatório não como um fim em si mesmo, mas 

como um instrumento para se concretizar o direito material, prestigiando-se o interesse público. É a ideia da 

instrumentalidade do procedimento, que também é de ser aplicada. 

 

 No entanto, o contido nos princípios bailares da Administração Pública, nas lições dos doutrinadores 

e nos julgamentos acima apontados, conclui-se que não há razão à Recorrente. 

 

 Evidentemente não há argumentos e sequer comprovações da Vivo, sendo claramente a decisão 

desta r. Administração pautada na legalidade, interesse público, de economicidade e eficiência. 

 

 Diante de todo o acima exposto, é patente a violação pela Vivo nas alegações dispostas no recurso 

interposto. 

 

III. DOS PEDIDOS 

 

Diante das razões ora aduzidas, a TIM requer: 
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       Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, em guardar o 

caráter isonômico do procedimento, respeitando principalmente o Princípio da Economicidade, bem como 

diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da legalidade, da igualdade, 

da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo, 

entendemos, com toda vênia, que SEJA MANTIDA a classificação e habilitação da TIM, bem como a 

coerente decisão de declaração como vencedora do certame, sendo, no recurso proposto pela Vivo, no 

mérito improvido. 

 

E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. o conhecimento da presente peça de defesa, para julgá-la 

totalmente procedente, dando, assim, continuidade ao procedimento, seguindo à adjudicação do contrato à 

empresa, respeitando os princípios supramencionados, dando seguimento ao processo licitatório. 

  

Nestes termos, 

 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

___________________________________________ 
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