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   PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2014 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

 
Aos 08 dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, o pregoeiro com auxilio da 

equipe de apoio, área técnica e assessoria jurídica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Rio Grande do Sul, para proceder o julgamento da impugnação interposta referente ao 

Edital nº 009/2014 e seus anexos, do processo administrativo 180/2014. 

 

A impugnação da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. inscrita no CNPJ sob o nº. 

02.558.157/0001-62, enviou ao pregoeiro aos sete dias do mês de outubro do ano de dois 

mil e quatorze, às 15:26 horas, por meio eletrônico. Considerando que a sessão está 

prevista para às 10:00 horas do dia treze de outubro de dois mil e quatorze, nos termos do 

disposto no art. 18 do Decreto 5.450 de 31/05/2005, é cabível a impugnação, por qualquer 

pessoa, do ato convocatório do pregão na forma eletrônica até dois dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública. Portanto, tempestividade da impugnação 

apresentada. 

 

Tendo em vista que as presentes razões da IMPUGNAÇÃO ora apresentados trata-se de 

questões de cunho específico da área técnica (TI) e Jurídico, informo inicialmente que foram 

solicitadas as devidas informações técnicas a respeito. 

Neste sentido, obtivemos o seguinte posicionamento 

 

(1) NEGAR PROVIMENTO - IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE GARANTIA DE COBERTURA EM 

TODA A ÁREA SOLICITADA 
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A redação correta dos seguinte itens 1.1, 3.5 e 10.1.2 do Anexo I – Termo de Referência 

bem como cláusulas 1.1.1., 1.1.6 e 10.1.3 da Minuta do Contrato, deve ser: “os 

dispositivos de comunicação de dados deverão estar habilitados e aptos para 

funcionamento no território nacional, de acordo com a área de cobertura da operadora e 

cobertura de 50% (cinquenta por cento) da área urbana dos municípios  do Rio Grande do 

Sul .”  

 

(2) NEGAR PROVIMENTO – DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE PARA O TRÁFEGO DE 

DADOS. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DE QUALQUER VELOCIDADE QUE NÃO SEJA 

NOMINAL. 

Conforme a Anatel “a partir de novembro de 2014 as prestadoras teriam que garantir 80% 

da taxa de transmissão máxima contratada para download e upload”.  Acessível em: 

http://www.anatel.gov.br/consumidor/outras-noticias/20-limites-minimos-de-velocidade-

da-banda-larga-ficam-mais-rigorosos. Desta forma, avalio que podemos manter os critérios 

de velocidade estabelecidos no Termo de Referência. 

 

(3) PROVIMENTO ACATADO– MODO RESTRITO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE CONTROLE GERENCIAL. 

RESTRIÇÃO DA COMPETIVIDADE. ILEGALIDADE 

As exigências dos Itens 10.1.20. e 10.1.21 do Termo de Referência - Anexo I do Edital e 

Cláusula Décima – 10.1.20 e 10.1.21. da minuta de contrato - Anexo II do Edital devem ser 

desconsideradas; estes itens devem ser suprimidos.  

 

(4) NEGAR PROVIMENTO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MODEMS. PRAZO EXÍGUO PARA REPARO OU 

SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Será o aparelho a ser fornecido em regime de comodato pertencente à operadora 

Contratada, e não à Contratante; cabe ao seu proprietário, no caso, a Contratada, 

providenciar o seu reparo em tempo hábil, se o aparelho apresentar um defeito técnico 

não motivado pelo seu usuário; não pode o usuário ficar ser poder usufruir do serviço 

porque não tem dispositivo de conexão do tipo modem USB, para usar ou aguardar 

tempo indefinido pelo seu reparo e muito menos arcar com os custos do seu reparo. 

http://www.anatel.gov.br/consumidor/outras-noticias/20-limites-minimos-de-velocidade-da-banda-larga-ficam-mais-rigorosos
http://www.anatel.gov.br/consumidor/outras-noticias/20-limites-minimos-de-velocidade-da-banda-larga-ficam-mais-rigorosos
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(5) PROVIMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM 

CASO DE EXTRAVIO, ROUBO OU FURTO. PRAZO EXÍGUO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS 

APARELHOS. 

No caso de ocorrer roubo ou furto do aparelho ou chip de linha, caberá à Contratante arcar 

com esses custos, mas caberá à Contratada repor esses itens em tempo razoável, sob pena 

de o usuário ficar sem o serviço até que a situação seja normalizada; lembrando que roubo, 

furto e perda são situações imprevistas, indesejadas e não caracterizam uma negligência 

por parte do usuário. A reposição dos bens, mesmo que roubados ou furtados, pode ser 

efetuada com base no valor da nota fiscal de fornecimento, mas o prazo de reposição deve 

ser mantido em 05 (cinco) dias úteis, pois acreditamos que tal prazo é bem razoável para o 

porte das operadoras que participarão dessa licitação. A redação correta dos itens citados 

deve ser a seguinte: "8.3. No caso de perda, furto, roubo, extravio ou uso inadequado do 

dispositivo de acesso e/ou do chip, caberá à Contratante a responsabilidade pela reposição 

ou pagamento, pelo valor da nota fiscal de fornecimento dos mesmos, independente de 

procedimentos internos para apuração de responsabilidades. Caso seja por negligência de 

funcionários da Contratante ou pela ocorrência de fatos fortuitos (roubo, furto, dentre 

outros), caberá à Contratada repor esses itens em no máximo 05 (cinco) dias úteis, 

podendo ainda ser efetuada uma cobrança extra pelo fornecimento do modem e/ou chip de 

linha." 

 

(6) NEGAR PROVIMENTO – PRAZO EXÍGUO PARA CORREÇÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O art. 32 da Resolução Anatel 575/2011 não trata de solicitações de reparações técnicas. 

Imagine-se uma rede de telefonia passar 05 (cinco) dias úteis parada, isso é algo 

inimaginável, os reparos de ordem técnica são tratados sempre de forma prioritária e 

reparados em curto tempo, salvo situações excepcionais que podem sempre ocorrer. 

 

(7) NEGAR PROVIMENTO – ESCLARECIMENTOS QUANTO AS PREVISÕES ACERCA DOS 

DESCRITIVOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES 

Permanecem o descritivo do edital e seus anexos no que diz respeito a este assunto. 

 

(8) NEGAR PROVIMENTO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO CNPJ DA NOTA FISCAL E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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A habilitação e os demais documentos devem ser feitos pelo CNPJ participante do certame.  

 

(9) NEGAR PROVIMENTO – PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Entende-se que o prazo para assinatura é suficiente, conforme os artigos 40, inciso II, 64 e 

81, da Lei nº 8.666; o art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520; e o art. 27, § 1º, do Decreto 

nº 5.450. 

 
 
 
 
 
 

Considerando que as decisões proferidas nos itens acima não alteram o objeto da 

licitação concluo pela continuidade do certame.  

 

 

 

 

Porto Alegre, 08 de outubro 2014 
 
 
 
 
 
 

Leandro Lopes Machado 
Pregoeiro 

 


