
 

 

Questionamentos da empresa OI MÓVEL S.A 

 

1- DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. 

 O item 4.3.1 do Edital exige para o credenciamento feito por procurador a apresentação 

de instrumento público ou particular de procuração com firma reconhecida em cartório. 

Primeiro vamos ver o que diz a lei: 

DECRETO Nº 6.932, DE 11 DE AGOSTO DE 2009. 
Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao 
cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos 
produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá 
outras providências. 
Art. 9º Salvo na existência de dúvida fundada quanto à autenticidade 
e no caso de imposição legal, fica dispensado o reconhecimento de 
firma em qualquer documento produzido no Brasil destinado a fazer 
prova junto a órgãos e entidades da administração pública federal, 
quando assinado perante o servidor público a quem deva ser 
apresentado. 
 

Ora, a ausência de reconhecimento de firma pode ser facilmente suprida pelos demais 
documentos apresentados e ao longo do procedimento licitatório. Deste modo, ela se 
constitui em mera irregularidade, perfeitamente sanável, pois não causa qualquer 
prejuízo ao interesse público. Nessa seara, a legalidade estrita cede terreno à 
instrumentalidade das exigências do edital, porquanto a irregularidade ocorrida (falta 
de reconhecimento de firma do instrumento de procuração) constitui-se em defeito 
irrelevante ao não comprometer a identificação do participante e do seu mandatário no 
certame.  
 
Resposta: Sendo assim, deve-se aceitar a procuração por instrumento público sem 
necessidade de firma reconhecida, salvo em caso de procuração por instrumento 
particular, quando assim, terá que ter o reconhecimento de firma reconhecida. 
 

2-  ITEM 12.1 VALOR DA GARANTIA 

O item 12.1 constante do instrumento convocatório está em consonância com o dispositivo 

legal citado pelo próprio impugnante. Senão vejamos o art. 56, §2º da Lei 8.666/93 estabelece 

que a garantia exigida não excederá a 5% do valor do contrato. O item 17.1 prescreve que a 

Contratada obriga-se a apresentar a garantia à Contratante no valor de 5% do valor total do 

contrato. Assim,  o percentual exigido encontra-se dentro do limite estipulado na legislação 

em comento, inexistindo qualquer ilegalidade. MANTIDO CONFORME EDITAL 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.932-2009?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818612/decreto-6932-09


3- ITEM  25.1 

O item 25.1 do Edital, o item 7.3 da Minuta do Contrato e o item 7.12 da Minuta do 

Contrato de Fornecimento de Materiais estabelecem que o pagamento deverá ser 

realizado por meio de depósito em conta corrente. MANTIDO CONFORME EDITAL 

4-  solicitação de inclusão de previsão de penalidade por  atraso de pagamento- 

MANTIDO CONFORME  E DITAL 

Não acatada, eis que a Prodabel segue as Orientações do Tribunal de Contas que diz: 

Decisão nº 585/94 - Plenário “(...) h - evitar a inclusão nos instrumentos contratuais de cláusulas 

prevendo aplicação de multa moratória ao (...) por atraso no pagamento de importâncias 

eventualmente devidas, por tal procedimento contrariar jurisprudência consolidada firmada por 

esta Corte sobre o assunto, que não admite a imputação de tal penalidade e sua previsão em 

contratos por falta de amparo legal, ante o seu caráter punitivo (Ata nº 45/90, Anexo XXII; Ata 

nº 60/90, Anexo VI; Ata nº 48/90, Anexo VI; e Ata nº 23/92, Decisão nº 246/92 - Plenário). (...)” 

5 - Da cláusula Nona do Anexo IV e Anexo V do edital- Garantia de 10 anos 

Definição da exigência de apresentação de garantia de execução – Decisão – 
Natureza – Justificativa – 

A exigência de garantia de execução é uma decisão que cabe à autoridade 
competente durante o planejamento, visto que a sua exigência se traduz em 
faculdade a ser exercida diante de cada situação concreta. Não se trata de uma 
condição a ser fixada de forma padrão para todos os casos, mas de uma condição 
a ser avaliada em cada caso. Portanto, ainda que sujeita ao exame do agente, a 
decisão pela exigência ou não da garantia dependerá de uma condição objetiva que 
envolverá a execução do contrato. De um modo em geral, para as compras cuja 
entrega dos bens se faça de forma imediata e integral, será razoável não exigir 
a garantia, ainda que, dependendo da situação, isso possa ser feito. Por outro lado, 
em obras e serviços nos quais a execução se estenda no tempo, o recomendável é 
sempre fixar a exigência de garantia de execução. Ainda, existem encargos 
contratuais em que a exigência de garantia é indiscutível, como nos casos em que 
o objeto será pago de acordo com um cronograma financeiro e a entrega integral do 
encargo ocorrerá apenas ao final, quando parcela considerável do pagamento terá 
sido feita. É o caso da execução de programas de informática, execução de serviços 
de auditoria e tantos outros. É por isso que o art. 56 da Lei nº 8.666/93, ao dispor 
sobre a competência da autoridade, emprega a expressão “em cada caso”. Com 
isso, pretendeu o legislador deixar claro que se trata de uma decisão de natureza 
discricionária. MANTIDO CONFORME EDITAL 

 

 

 

 

 



6- Da ausência de orçamento estimado dos preços em planilha aberta- orçamento 

estimado. 

Entende-se que a regra pertinente ao sigilo do orçamento é autoaplicável também 
aos pregões, porque não se refere a matéria eminentemente procedimental e, ainda, 
porque não se trata de sigilo absoluto, o que afasta alegação de transgressão ao 
dever de acesso à informação. Como o orçamento estimado representa limite 
máximo para aceitabilidade das propostas, deve a Estatal divulgá-lo ao final da 
etapa competitiva a fim de permitir que a negociação com o licitante detentor da 
melhor proposta seja efetiva (caso o seu valor esteja acima daqueles delineados 
no orçamento-base). MANTIDO CONFORME EDITAL 
 

7 -   ITEM 25.1 PAGAMENTO VIA NOTA FISCAL 

      R. MANTIDOCONFORME EDTIAL 

8- ITEM 13.1 DA SUBCONTRATAÇÃO 

     R- MANTIDO CONFORME EDITAL 
 
Sendo assim, fica indeferido o pedido de impugnação. 
 
Belo Horizonte, 30 de abril de 2019. 
 
Pregoeiro 
Roberto Lauar Câmara. 
 
 


