
  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

 

   PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2014 
 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 
DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Aos 24 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 007/2014 e seus anexos. 

 

Com base na impugnação da empresa CLARO S.A., referente ao edital e anexo – termo de 

referência, e na análise do Jurídico solicitado, cujas razões são acatadas na íntegra, decide: 

 

(1) NEGAR PROVIMENTO - DO PRAZO PARA ACEITAR O CONTRATO 

Trata-se de questão discricionária, que foi definida no edital de acordo com a vontade 

do administrador (respeitando as leis e os princípios da administração pública), 

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; 

 

(2) NEGAR PROVIMENTO – DA FORMA DE PAGAMENTO 

Trata-se de questão discricionária, que foi definida no edital de acordo com a vontade 

do administrador (respeitando as leis e os princípios da administração pública), 

conforme artigos 5º, § 3º; 40, inciso XIV; 42, § 2º; 55, inciso III; e 65, inciso II, alínea c, 

todos da Lei nº 8.666. Ressaltando que não somos integrantes do SIAF. 

 

(3) NEGAR PROVIMENTO – DA APRESENTAÇÃO DE FATURAS INDIVIDUAIS 

Trata-se de questão discricionária, que foi definida no edital de acordo com a vontade 

do administrador (respeitando as leis e os princípios da administração pública), cabe à 

administração escolher a forma de apresentação das faturas.  
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(4) NEGAR PROVIMENTO - DA CONTESTAÇÃO DOS DÉBITOS DAS FATURAS 

Não se trata de reeditar a nota fiscal, mas sim reemitir. Ou seja, será a mesma nota 

corrigida . 

(5) NEGAR PROVIMENTO - DA RESCISÃO EM RAZÃO DA FUSÃO, CISÃO OU 

INCORPORAÇÃO 

Trata-se de cláusula exorbitante, obrigatória a todos os contratos firmados pela 

administração, conforme art. 55, inciso IX, c/c artigos 77 e 78, inciso VI, todos da Lei nº 

8.666. A administração pode, no edital e no contrato, admitir ou não a associação do 

contratado com outrem ou a fusão, cisão ou incorporação, não cabendo à licitante 

opinar sobre o tema. 

(6) NEGAR PROVIMENTO – REDUÇÃO DA VELOCIDADE DO PACOTE DE DADOS 

Conforme disposto na Resolução da Anatel de nº 614, de 28 de maio de 2013: 

“Art. 63. O Plano de Serviço deve conter, no mínimo, as seguintes características: 

I - velocidade máxima , tanto de download quanto de upload, disponível no 

endereço contratado, para os fluxos de comunicação originado e terminado 

no terminal do Assinante, respeitados os critérios estabelecidos em 

regulamentação específica; 

  II - valor da mensalidade e critérios de cobrança; e, 

                   III - franquia de consumo, quando aplicável. 

§ 1º O Plano de Serviço que contemplar franquia de consumo deve assegurar ao 

Assinante, após o consumo integral da franquia contratada, a continuidade da prestação do 

serviço, mediante: 

I - pagamento adicional pelo consumo excedente, mantidas as demais condições de 

prestação do serviço; ou, 

II - redução da velocidade contratada, sem cobrança adicional pelo consumo 

excedente. 

§ 2º A Prestadora que ofertar Plano de Serviço com franquia de consumo deve tornar disponível 

ao Assinante sistema para verificação, gratuita e em tempo real, do consumo incorrido.” 

Conforme constatamos no mercado, possui mais de uma operadora fornecendo este tipo de 

serviço, não violando os princípios da isonomia ou igualdade. 

http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2014/750-resolucao-632
http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2014/750-resolucao-632


  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 

 

(7) NEGAR PROVIMENTO – DA VELOCIDADE E DA TECNOLOGIA DA COBERTURA 

A impugnante não atende a velocidade média quando não está disponível a rede 3G, 

conforme o solicitado no termo de referência.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Leandro Lopes Machado 
Pregoeiro 


