
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS I 

Documento: 19488/21 

Jurisdicionado: Câmara Municipal de João Pessoa

Autoridade Responsável: Valdir José Dowsley 
Assunto: Pregão Presencial
especializada no serviço de assinatura de linhas 
aparelhos em regime de comodato.

 

1. ANÁLISE DA AUDITORIA 
 
 Trata-se do Pregão Presencial
08/04/2021, conforme aviso publicado 
 

                                            
1 https://www.joaopessoa.pb.leg.br/transparencia/licitacoes/pregao
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Câmara Municipal de João Pessoa 

Valdir José Dowsley (Presidente) 
Pregão Presencial n° 00002/2021, que trata da contratação de empresa 

especializada no serviço de assinatura de linhas de telefonia móvel, com cessão de 
aparelhos em regime de comodato. R$ 415.800,00 

ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAL 
 

Pregão Presencial n° 00002/2021, com abertura prevista para
, conforme aviso publicado no site da Câmara Municipal de João Pessoa

 

 

https://www.joaopessoa.pb.leg.br/transparencia/licitacoes/pregao-02-2021-telefonia-movel 

 

DEACOP 
DIACOP I 

ontratação de empresa 
de telefonia móvel, com cessão de 

, com abertura prevista para ocorrer em 
no site da Câmara Municipal de João Pessoa1.  

 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por admin em 30/03/2021 15:31. Validação: A6CB.1405.BCFB.764D.F9D8.0C11.F215.209D. 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS I 

1.1. QUANTO AO PRAZO DE VIGÊNCIA
 
 O edital estabelece que a vigência do contrato será de 24 meses, com possibilidade de 
prorrogação até 60 meses. 

 O art. 57 da Lei de Licitações
vigência dos respectivos créditos orçamentários
executados de forma contínua. 
 

 Ocorre que o texto legal, com clareza solar, exige a demonstração de vantajosidade 
econômica para prorrogações além do limite anual. Contudo, 
telefonia móvel, no legítimo exercício de captação de novos clientes, costumeiramente ofertam 
melhores condições para novas adesões à planos de fidelidade.
 
 Porém, o próprio edital, em posição
contrato, de forma a desafiar, ou até mesmo afastar,
em suposta vantajosidade econômica
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QUANTO AO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O edital estabelece que a vigência do contrato será de 24 meses, com possibilidade de 

O art. 57 da Lei de Licitações estabelece que a duração dos contratos será limitada pela 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto prestação de serviços a serem 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: (...) 
 
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preço
vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
(destaquei) 
 

Ocorre que o texto legal, com clareza solar, exige a demonstração de vantajosidade 
econômica para prorrogações além do limite anual. Contudo, sabidamente as empres

exercício de captação de novos clientes, costumeiramente ofertam 
melhores condições para novas adesões à planos de fidelidade. 

próprio edital, em posição diametralmente oposta, estabelece reajustes ne
to, de forma a desafiar, ou até mesmo afastar, a possibilidade de prorrogação 

econômica. 
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O edital estabelece que a vigência do contrato será de 24 meses, com possibilidade de 

 
  

estabelece que a duração dos contratos será limitada pela 
prestação de serviços a serem 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 

à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 
que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 

com vistas à obtenção de preços e condições mais 
, limitada a sessenta meses; 

Ocorre que o texto legal, com clareza solar, exige a demonstração de vantajosidade 
sabidamente as empresas de 

exercício de captação de novos clientes, costumeiramente ofertam 

, estabelece reajustes neste 
prorrogação amparadas 

  

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS I 

 1.2 DA ATUALIZAÇÃO DOS APARELHOS E DISPOSITIVOS TELEFÔNICOS 
 
 O edital estabelece que serão adquiridos, em comodato, 35
telefonia móvel. Portanto, diferentemente do que normalmente ocorre quando um particular faz 
um contrato de fidelização de telefonia móvel
adquiridos por menor preço. Nesta licitação 
Servidores e os Membros da Câmara Municipal, permanecendo a propriedade com a empresa de 
telefonia.   
   
 Verifica-se que, de forma
contrato para além do limite anual,
aparelhos. Ou seja, apenas pel
dispositivos podem permanecer os mesmos do contrato inicial, sendo
contratada a substituição por equipamentos mais novos, salvo a ocorrência de defeitos.
 

 Inescondível o prejuízo ao erário
ficar obsoleto em pouco tempo, notadamente se for considerada a possibilidade de implantação 
tecnologia 5G no país, ou até mesmo os constantes avanços nos aplicativos, 
mais, maior capacidade de processamento. 
 
 De mais a mais, corre-se também o risco de que o 
tornar caro ao longo dos meses, mesmo 
normalmente surgem ofertas de planos de voz e dados mais completos
sobretudo impulsionados pela 
configurada, a Câmara Municipal pouco poder
que não trata da hipótese de rescisão
aos de mercado.   
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APARELHOS E DISPOSITIVOS TELEFÔNICOS 

O edital estabelece que serão adquiridos, em comodato, 35 (trinta e cinco)
diferentemente do que normalmente ocorre quando um particular faz 

um contrato de fidelização de telefonia móvel, por meio do qual os aparelhos podem ser 
esta licitação apenas a posse dos celulares será transferida para

Membros da Câmara Municipal, permanecendo a propriedade com a empresa de 

, de forma até mesmo contraditória com a possibilidade de prorrogar 
para além do limite anual, não foram estabelecidas regras para a troca periódicas de 
. Ou seja, apenas pela leitura texto do instrumento convocatório,

dispositivos podem permanecer os mesmos do contrato inicial, sendo apenas
contratada a substituição por equipamentos mais novos, salvo a ocorrência de defeitos.

Inescondível o prejuízo ao erário, pois o que se especifica hoje, seguramente
notadamente se for considerada a possibilidade de implantação 

, ou até mesmo os constantes avanços nos aplicativos, 
mais, maior capacidade de processamento.  

se também o risco de que o valor pago atualmente
meses, mesmo diante do atual cenário inflacionário. 

ofertas de planos de voz e dados mais completos, e com preços menores,
s pela concorrência entre as empresas do ramo
unicipal pouco poderá fazer, vez que estará sujeita 

de rescisão, motivada pelos preços contratuais se tornarem superiores 
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DIACOP I 

APARELHOS E DISPOSITIVOS TELEFÔNICOS  

(trinta e cinco) aparelhos de 
diferentemente do que normalmente ocorre quando um particular faz 

, por meio do qual os aparelhos podem ser 
será transferida para os 

Membros da Câmara Municipal, permanecendo a propriedade com a empresa de 

contraditória com a possibilidade de prorrogar este 
não foram estabelecidas regras para a troca periódicas de 

texto do instrumento convocatório, observa-se que os 
apenas uma faculdade da 

contratada a substituição por equipamentos mais novos, salvo a ocorrência de defeitos.  

 
 

seguramente, passará a 
notadamente se for considerada a possibilidade de implantação da 

, ou até mesmo os constantes avanços nos aplicativos, que exigem, cada vez 

tualmente pode vir a se 
inflacionário. Visto que é fato que 

e com preços menores, 
do ramo. Situação que, se 

 às regras do contrato, 
ços contratuais se tornarem superiores 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS I 

 
1.3 DA EXIGÊNCIA DE MARCA DOS APARELHOS CELULARES
 
 O edital estabelece as seguintes especificações para os aparelhos celulares.
 

 Acontece que ao exigir o sistema iOS, o edital restringe a possibilidade de fornecimento 
dos aparelhos apenas aos modelo
direcionamento de licitação para determinada marca é hipótese exce
devidamente motivada, sob pena de até mesmo caracterizar erro grosseiro.
Tribunal de Contas da União.  
  

A indicação ou a preferência por marca só é admissível se restar comprovado que 
a escolha é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades da 
Administração. A licitação não tem por objetivo, necessariamente, a escolha do 
produto ou do serviço de melhor qualidade disponibilizado no mercado.
559/2017-
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DA EXIGÊNCIA DE MARCA DOS APARELHOS CELULARES 

O edital estabelece as seguintes especificações para os aparelhos celulares.

contece que ao exigir o sistema iOS, o edital restringe a possibilidade de fornecimento 
dos aparelhos apenas aos modelos Iphone, que são aos fabricados pela Apple. Inescondível que o 
direcionamento de licitação para determinada marca é hipótese excepcionalíssima, que deve ser 
devidamente motivada, sob pena de até mesmo caracterizar erro grosseiro.

A indicação ou a preferência por marca só é admissível se restar comprovado que 
a escolha é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades da 

nistração. A licitação não tem por objetivo, necessariamente, a escolha do 
produto ou do serviço de melhor qualidade disponibilizado no mercado.

-TCU-Plenário. Boletim de Jurisprudência 166/2017
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DIACOP I 

    

O edital estabelece as seguintes especificações para os aparelhos celulares. 

 
  

contece que ao exigir o sistema iOS, o edital restringe a possibilidade de fornecimento 
Iphone, que são aos fabricados pela Apple. Inescondível que o 

pcionalíssima, que deve ser 
devidamente motivada, sob pena de até mesmo caracterizar erro grosseiro. Assim decidiu o 

A indicação ou a preferência por marca só é admissível se restar comprovado que 
a escolha é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades da 

nistração. A licitação não tem por objetivo, necessariamente, a escolha do 
produto ou do serviço de melhor qualidade disponibilizado no mercado. Acórdão 

Boletim de Jurisprudência 166/2017 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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Relatório Inicial. Doc. 19488/21. Data: 30/03/2021 14:11. Responsável: José L. S. de Andrade.

41

41



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DIVISÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS I 

Para fins do exercício do poder sancionatóri
erro grosseiro (art. 28 do Decreto
Direito Brasileiro) o direcionamento de licitação para marca específica sem a 
devida justificativa técnica.
Jurisprudência 268/2019
 

 Diga-se, ademais, que ao estabelecer o iOs 14, o edital abre um leque de opções para os 
tipos de aparelhos que suportam este sistema operacional: 
(primeira geração); iPhone 7; iPho
XS Max; iPhone XR; iPhone 11; iPhone 11 Pro
 
 Ainda que se considere a exigência de outras especificações,
facial, as possibilidades serão múltiplas: iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 Pro; 
12; iPhone 11 Pro Max; iPhone 11 Pro; iPhone 11; 
 
 Desse modo, restará comprometido o julgamento objetivo do certame, pois estes aparelhos 
certamente tem preços distintos, de forma a prejudicar a comparação das propostas que forem 
apresentadas.  
 
 Mesmo que se admita a inusitada
único aparelho fabricado pela Apple, será tormentoso justificar a real necessidade de um aparelho 
tão-sofisticado, com exigência de alta capacidade de 
ponta, verdadeiro artigo de luxo, tanto no conceito popular, quanto no trazido no Projeto de Lei n° 
4353/2020, que trata da nova Lei de Licitações, atualmente no aguardo da sanção Presidencial. 
 

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para 
da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima 
necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, 
de artigos de luxo
 

 Contratação que claramente se
de João Pessoa, sobretudo em decorrência das graves consequências econômicas impostas pela 
pandemia da Covid-19 à todos aos segmentos, público e privado. 
   
2. CONCLUSÃO 
 
 Ante o exposto, entende
expostos aos longo deste relatório, e 
pela continuidade desta contratação, que se mostra inadequada para os tempos difíceis qu
enfrentamos. Assim, com arrimo no art. 195, § 1° do Regimento Interno do TCE
SUSPENSÃO CAUTELAR do Pregão Presencial
Tribunal de Contas.  
 
 É o Relatório.     

                                            
2
 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/09/30/adeus

3 https://support.apple.com/pt-br/HT209183 
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Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, pode ser tipificado como 
erro grosseiro (art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 - Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro) o direcionamento de licitação para marca específica sem a 
devida justificativa técnica. Acórdão 1264/2019-TCU
Jurisprudência 268/2019 

se, ademais, que ao estabelecer o iOs 14, o edital abre um leque de opções para os 
tipos de aparelhos que suportam este sistema operacional: iPhone 6S; iPhone 6S Plus

iPhone 7 Plus; iPhone 8; iPhone 8 Plus; iPhone X
iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro Max; iPhone SE (segunda geração)

Ainda que se considere a exigência de outras especificações, a exemplo
l, as possibilidades serão múltiplas: iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 Pro; iPhon

12; iPhone 11 Pro Max; iPhone 11 Pro; iPhone 11; iPhone XS Max3.  

Desse modo, restará comprometido o julgamento objetivo do certame, pois estes aparelhos 
certamente tem preços distintos, de forma a prejudicar a comparação das propostas que forem 

inusitada hipótese de que todas estas especificações conduzirão a 
único aparelho fabricado pela Apple, será tormentoso justificar a real necessidade de um aparelho 

sofisticado, com exigência de alta capacidade de armazenamento, e câmera com
ponta, verdadeiro artigo de luxo, tanto no conceito popular, quanto no trazido no Projeto de Lei n° 
4353/2020, que trata da nova Lei de Licitações, atualmente no aguardo da sanção Presidencial. 

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas 
da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima 
necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, 
de artigos de luxo. (Destaquei) 

Contratação que claramente se mostra inadequada, e até mesmo inexplicável à Sociedade 
de João Pessoa, sobretudo em decorrência das graves consequências econômicas impostas pela 

19 à todos aos segmentos, público e privado.  

Ante o exposto, entende-se presentes indícios de irregularidades
expostos aos longo deste relatório, e perigo de dano, capaz de causar prejuízos
pela continuidade desta contratação, que se mostra inadequada para os tempos difíceis qu

s. Assim, com arrimo no art. 195, § 1° do Regimento Interno do TCE
Pregão Presencial n° 00002/2021, até ulterior manifestação deste 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/09/30/adeus-iphone-6-veja-os-aparelhos-da-apple-que
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o do TCU, pode ser tipificado como 
Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro) o direcionamento de licitação para marca específica sem a 
TCU-Plenário. Boletim de 

se, ademais, que ao estabelecer o iOs 14, o edital abre um leque de opções para os 
iPhone 6S Plus; iPhone SE 

iPhone X; iPhone XS; iPhone 
iPhone SE (segunda geração)2.   

a exemplo de reconhecimento 
iPhone 12 mini; iPhone 

Desse modo, restará comprometido o julgamento objetivo do certame, pois estes aparelhos 
certamente tem preços distintos, de forma a prejudicar a comparação das propostas que forem 

hipótese de que todas estas especificações conduzirão a 
único aparelho fabricado pela Apple, será tormentoso justificar a real necessidade de um aparelho 

armazenamento, e câmera com tecnologia de 
ponta, verdadeiro artigo de luxo, tanto no conceito popular, quanto no trazido no Projeto de Lei n° 
4353/2020, que trata da nova Lei de Licitações, atualmente no aguardo da sanção Presidencial.  

suprir as demandas das estruturas 
da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à mínima 
necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição 

mostra inadequada, e até mesmo inexplicável à Sociedade 
de João Pessoa, sobretudo em decorrência das graves consequências econômicas impostas pela 

indícios de irregularidades, amplamente 
, capaz de causar prejuízos ao erário, 

pela continuidade desta contratação, que se mostra inadequada para os tempos difíceis que 
s. Assim, com arrimo no art. 195, § 1° do Regimento Interno do TCE-PB, sugere-se a 

, até ulterior manifestação deste 

que-nao-receberao-o-ios-14.htm 
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