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Sr. Pregoeiro do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 150/2023 

 

 

 

TELEFONICA BRASIL S/A, Companhia Aberta, com sede na 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São 

Paulo/SP, CEP 04.571-936, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, 

NIRE nº. 35.3.001.5881-4, vem, por seus representantes que abaixo 

subscrevem, com fundamento no inciso XVIII do artigo 4º, da Lei 10.520 de 17 

de julho de 2002, apresentar suas 

 

Razões de Recurso 
 

em face dos atos que culminaram na declaração da empresa TIM 

S.A. como vencedora do pregão. 

 

I – TEMPESTIVIDADE. 

 

Conforme Relatório de Disputa, A Telefônica registrou intenção de 

recorrer em 09/02/2023. Assim, o prazo de três dias para apresentação das 

razões esgota-se em 13/02/2023, sendo tempestiva a presente manifestação. 

 

II – RAZÕES PARA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 

Trata-se de pregão promovido para 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 



 

Telefônica Brasil S.A. Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.376 www.telefonica.com.br 

São Paulo - SP 

04571-936 

 

agência nacional de telecomunicações – ANATEL, destinados aos usuários do 

DAEV, conforme as especificações do Anexo II deste Edital”. 

 

A Tim foi declarada vencedora e, tempestiva e motivadamente, a 

Telefônica registrou intenção de recorrer, deferida nos seguintes termos: 

 

Manifesto intenção de recurso, visto que a operadora Tim não anexou 
proposta inicial no cadastro de sua proposta e não mencionou os 
aparelhos ofertados, impossibilitando a anáilise das especificações 
técnicas dos aparelhos. Maiores informações serão informados na 
peça de impugnação. 

 

Telefonica Brasil S.A / Licitante 2: A proposta ajustada da operadora 
TIM não menciona os aparelhos. Os aparelhos ofertados pela 
operadora TIM não atendem a especificação técnica do edital. 

 

Preliminarmente, no entanto, é necessário registrar uma nulidade 

processual que efetivamente impactou a elaboração de propostas e a 

realização da disputa:  

 

A Tim apresentou “Questionamentos ao Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO 2/2023 – Serviço Móvel Pessoal”, no dia 06/02/2023, que foram 

respondidos pelo DAEV no dia 07/02/2023.  

 

Os ditos questionamentos, no entanto, pediam a alteração das 

especificações técnicas do serviço, qualificando-se, portanto, como 

impugnação, ainda que chamada de “Questionamentos” e disfarçada de 

pedido de esclarecimentos.  

 

Parte dos pedidos foi deferida, mas, embora “a petição contra o 

ato convocatório”, não foi divulgado o “despacho fundamentado” e não foi 

“designada nova data para a realização deste certame”, conforme regra do 

item 10.3.1 do edital: 

 

10.3.1 Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho 
fundamentado, será designada nova data para a realização deste 
certame 

 

Neste sentido, o §4º do art. 21 da Lei 8.666/1993 prescreve que 

QUALQUER MODIFICAÇÃO no edital EXIGE DIVULGAÇÃO pela mesma 

forma que se deu o texto original, REABRINDO-SE O PRAZO INICIALMENTE 

ESTABELECIDO. Senão veja-se: 
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(...) 
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

 

É evidente que as alterações afetavam a formulação das 

propostas, na medida em que se referiram diretamente à composição do objeto 

sobre o qual os preços seriam formados, o que se agrava pelo fato de que as 

alterações foram incompletas, sem a divulgação do despacho fundamentado e 

das novas especificações, pela mesma forma que se deu o texto original. 

 

De fato, o “QUESTIONAMENTO 03” pediu a revisão do 

documento com a retirada das 3 exigências acima do Termo de Referência 

(Disponibilidade para acesso à Internet, Bloqueio total de site de 

entretenimento e acesso somente ao aplicativo Whatsapp) e o DAEV 

respondeu, publicamente, que a solicitação seria acatada: 

 

 
 

Ora, qualquer das exigências acima geraria um ônus para que 

fosse aplicada ao serviço licitado. A retirada de exigências implica na 

necessidade de revisão da proposta de preços, mas a licitação foi mantida e o 

edital não foi republicado com as especificações corretas, conforme acolhidas 

na petição da ora recorrida. 

 

Neste contexto, os atos posteriores, notadamente a realização da 

disputa em que se sagrou vencedora a própria Tim, são manifestamente nulos, 

por vício de ilegalidade (art. 21, §4º, da Lei 8.666/1993) e violação do princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório (item 10.3.1 do edital), devendo ser 

assim reconhecidos pela autoridade competente, sem prejuízo da provocação 

dos órgãos de controle, conforme art. 113, §1º, da mesma Lei 8.666/1993. 

 

III – RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. 
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Quanto ao tema registrado na intenção de recorrer, tem-se que a 

recorrida apresentou a proposta de entrada sem as informações de marca e 

modelo dos aparelhos, sendo assim sem a comprovação formal do 

atendimento as especificações técnicas prevista no item 03 - 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS 

MÓVEIS. 

 

As demais licitantes que apresentaram proposta informaram o 

modelo de aparelho em que suas propostas foram baseadas e somente após o 

registro da intenção de recurso a proposta final da Tim apresentou tais 

informações, que, repita-se, deveriam constar na proposta de entrada, no 

momento do cadastro da proposta, para permitir a verificação da adequação da 

proposta ao objeto licitado, em conformidade com o item 03, que descreve as 

especificações técnicas dos aparelhos. 

 

Esta interpretação decorre da regra dos itens 5.2 e 7.6.1 do edital: 

 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às 
condições estabelecidas no edital. 
(...) 
7.6 Será desclassificada a proposta de preços que: 
7.6.1 Deixar de atender as especificações, prazos e condições 
fixados no edital e seus anexos ou da legislação aplicável; (grifamos) 

 

Tal situação impossibilitou a análise técnica do Pregoeiro e dos 

concorrentes, acerca da capacidade da recorrida de cumprir ou não o edital e, 

portanto, ser classificada para a fase de lances. 

 

IV – REQUERIMENTO. 

 

Por todo o exposto, a TELEFONICA BRASIL S/A, requer o 

acolhimento das razões de recurso ora apresentadas para, preliminarmente, 

anular os atos praticados em desrespeito ao item 10.3.1 do edital e ao art. 21, 

§4º, da Lei 8.666/1993, tendo em vista a alteração superveniente das 

especificações, sem alteração da data da sessão do pregão. 

 

No mérito, pede provimento para desclassificar a proposta da TIM 

S.A., passando-se à análise da proposta subsequente. 
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Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023. 

 

 

TELEFONICA BRASIL S/A 

 

Nome do Procurador: Daniel Tadeu Barbosa Anésio 

CPF:305.582.848-84 

RG: 30.714.507-4 

 
02.558.157/0001-62 

Insc. Estadual: 108383949112 
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