
Ref.: SEGUNDA IMPUGNAÇÃO – VIVO S/A – RESPOSTA

Trata-se de impugnação interposta pela VIVO S/A, CNPJ nº 02.449.992/0155-10, em face do 

edital  do  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  1/2012  COM  RETIFICAÇÕES.  A  petição  aponta 

supostas  irregularidades  e,  ainda,  requer  esclarecimentos.  Para  melhor  explicitação  dos 

requisitos editalícios, far-se-á a resposta mediante tópicos.

Trata-se de impugnação tempestiva que dela se conhece.

PRELIMINARMENTE:

Em que pese ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, conforme § 1º, art. 12 do Decreto nº 

3.555, de 8 de agosto de 2000; não é este profissional o responsável pela fase preparatória 

do pregão, notadamente, o disposto nos incisos I ao III do art. art. 8º do citado Decreto.

Contudo, para maior celeridade do processo, esta resposta abordará tanto as questões da 

alçada  do  responsável  pela  Termo  de  Referência  quanto  as  questões  formais  sob 

responsabilidade do pregoeiro.

DO OBJETO:

A impugnante cita no item II  – Objeto da Licitação – como tendo: “roaming internacional,  

automático,[...]”.

Entretanto, trata-se de um engano. O edital com retificações excluiu o roaming internacional 

automático.

ITEM III. 01 – ALEGA A IMPUGNANTE A AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO

Alega a impugnante “ausência de orçamento estimado dos preços em planilha aberta de 

composição de custos unitários. Violação do artigo 7º, §2º, inciso II e artigo 40, §2ª, inciso II 

da lei 8666/1993.” perfaz suposta irregularidade.



Contudo, em sede de pregão, a questão ganha novos contornos, segundo as decisões do 

Tribunal  de Contas da União (TCU).  Segundo o TCU, o  valor  estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários é exigido “se for o caso”, conforme Licitações e contratos :  

orientações e jurisprudência do TCU /Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. – Brasília : TCU,Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial  

de Editoração e Publicações, 2010.; (pg. 79).

Com efeito, em duas decisões o TCU modulou os efeitos do inciso II, §1º, do art. 40 da Lei nº 

8.666, de 1993 e alterações:

Na  licitação  na  modalidade  pregão,  o  orçamento  estimado  em  planilhas  de 

quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital , 

devendo  estar  inserido  obrigatoriamente  no  bojo  do  processo  administrativo  relativo  ao 

certame.  Ficara  a  critério  do  gestor,  no  caso  concreto,  a  avaliação  da  oportunidade  e 

conveniência de incluir esse orçamento no edital ou informar,  no ato convocatório, a sua 

disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo. (grifo nosso)  Acórdão 394/2009 

Plenário (Sumário)

Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de  quantitativos e 

preços unitários devera constar obrigatoriamente do Termo de Referencia, ficando a critério 

do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir tal Termo 

de  Referencia  ou  o  próprio  orçamento  no  edital  ou  de  informar,  no  ato  convocatório,  a 

disponibilidade do orçamento aos interessados e os meios para obtê-lo.

Acórdão 1925/2006 Plenário (Sumário)

Ademais, o edital paradigma – Ministério Público Federal, Procuradoria Geral da República, 

Secretaria de Administração, Pregão Presencial n° 17/2010 para fins de Registro de Preços – 

traz o mesmo expediente.

ITEM  2.  ESCLARECIMENTO  QUANTO  AOS  QUALITATIVOS  DETERMINADOS  EM 

PLANILHA FORMADORA DE PREÇOS.

Afirma  a  impugnante  que  “[...]  há  indicação  em  apenas  alguns  dos  itens  dos 

qualitativos/unidades,  sendo alguns previstos em minutos e outros em eventos.  Destarte, 

nem  todos  os  itens  previstos  apresentam  a  qualificação  da  unidade  para  aferição  da 



quantidade anual.”

A quantificação  em  minutos,  eventos  etc.,  além  ser  notória  no  mercado,  é  prevista  na 

normatização da ANATEL.

Contudo, para não restar qualquer dúvida apresenta-se tais quantitativos no edital retificado.

ITEM 3. DESCONTO LINEAR

Novamente  a  impugnante  traz  à  baila  idêntica  texto  já  apresentado  e  refutado.  Não há 

nenhum  fato  ou  argumento  novo,  logo,  mantêm-se  as  razões  e  esclarecimentos 

apresentados na primeira resposta à impugnante, que se repete abaixo em itálico.

O item 4.2.11  do  edital  prevê  que:  “que  a  empresa  vencedora  deverá  apresentar  nova  

proposta de preços de acordo com os valores finais oferecidos neste Pregão, OBSERVADA  

A PROPORÇÃO PERCENTUAL LINEAR DE REDUÇÃO,  para  fins  de  aceitabilidade  da  

proposta.”

Afirma a impugnante que: “pela indicação das planilhas, há previsão de indicação específica  

de desconto para cada item a ser cotado (espaço para cotação por linha), não deixando  

claro  se  o  percentual  deve  ser  único  para  todos  os  itens  ou  se  poderá  ser  indicado  

percentual diferente conforme cada espécie de ligação mencionada nas referias planilhas.”

No mesmo passo, afirma a impugnante que “a colocação de percentual de desconto apenas  

dificulta a percepção do valor global objeto da disputa [...]”.

Por  fim,  requer  que:  “[...]  seja  alterada  a  planilha  para  que  seja  retirada  a  coluna  de  

percentual  de  desconto,  formatando-se  a  disputa  apenas  pelo  preço  global  resultante  

diretamente da oferta de cada licitante.  Ainda que não seja  alterado tal  ponto,  que seja  

definido se tal percentual de desconto deverá ser dado de forma linear ou se é possível  

apresentar percentuais diferentes conforme cada tipo de item a ser cotado.”

Como é notório, no pregão presencial, haverá a sessão de lances, que acabará por reduzir o  

valor total do serviço inicialmente ofertado. Ora, se o valor total foi reduzido, evidente que os  

valores unitários também serão decrescidos. Assim sendo, é mister do vencedor do certame  

apresentar, para fins de assinatura do contrato, nova planilha de preços unitários que foram  



reduzidos  no  mesmo  percentual  do  valor  total  finalizado  na  sessão  de  lances.  Noutras  

palavras, os preços de cada serviço deverão respeitar de forma uniforme/linear a mesma  

redução dada sobre o preço global.

Tal expediente, justifica-se como forma de prevenção do chamado “redesenho de planilha”,  

no qual ao lançar os valores unitários o fornecedor retira menor percentual dos serviços de  

maior valor agregado e maior abatimento do de menor preço, contudo, mantendo o mesmo  

valor total anteriormente pactuado na sessão de lances. Entretanto, ao retirar menor valor do  

serviço  de  maior  gasto,  na  execução  efetiva  do  contrato,  ter-se-á  uma  oneração  

desvantajosa para a Administração.

Entretanto, para melhor intelecção do escopo do texto o item 4.2.11 passa a ter a seguinte 

redação: “4.2.11. que a empresa vencedora deverá apresentar, após a sessão de lances, 

planilha atualizada com preços por item.”.

ITEM 4. ESCLARECIMENTO QUANTO A PREVISÃO DE HABILITAÇÃO/DESABILITAÇÃO 

DE ASSINATURAS

Mais uma vez a impugnante apresente idênticos argumentos já esclarecidos, com robustos 

fundamentos em lei, os quais repete-se abaixo em itálico.

Cumpre esclarecer que a presente licitação se dá mediante SISTEMA DE REGISTRO DE  

PREÇO.  Conforme o art.  1º,  inciso I  do Decreto nº  3.931, de 19 de setembro de 2001,  

Sistema de Registro de Preços - SRP é o conjunto de procedimentos para registro formal de  

preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

De igual modo, o art. 7º do mesmo Decreto dispõe que: “a existência de preços registrados  

não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-

se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao  

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.” (grifo  

nosso)

Por fim, dispõe o §4º, art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993: “a existência de preços registrados  

não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe  

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo  

assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.” (grifo nosso)



Destarte, o quantitativo apresentado perfaz número para fins de possível contratação e que  

não obriga a a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir.

Assim sendo, não há que se falar em suposta violação à segurança jurídica como ventila a  

ora impugnante.

Ademais, traz a Tabela I  o quantitativo de 100 (cem) linhas, o que garante um ponto de  

referência seguro para a elaboração de proposta observado o ganho de escala possível ao  

caso.

Não  obstante,  atualmente  o  CAU/BR  conta  com  28  Conselheiros  e  há  demanda  para  

imediata implantação das linhas destes.

Referente a alegação que: “é totalmente inviável a condição de a operadora apenas entregar  

os aparelhos, sem a correspondente liberação imediata (habilitação) do uso dos mesmos.”.  

Esclarece-se que os aparelhos/linhas requeridos serão efetivamente habilitados. Contudo,  

havendo  fato  superveniente  que  torne  inviável  o  reaproveitamento  da  linha  para  outro  

Conselheiro ou empregado, poderá a linha ser desabilitada sob pena de gerar gastos inúteis  

à Administração Pública.

ITEM 5. ESCLARECIMENTOS QUANTO AO CNPJ.

A impugnante apresenta novamente o mesmo questionamento não inovando absolutamente 

em nada o seu texto, mesmo após os esclarecimentos já prestados. Abaixo a resposta já 

apresentada:

Questiona a VIVO se a(s) Regional(is) do CAU, ao aderir à Ata de Registro de Preço, deverá  

fazê-la  perante  e  filial  do  Estado  correspondente  ou  necessariamente  com a  sociedade  

empresária que figura perante o CAU/BR.

Sem delongas,  a  cada Adesão do CAU regional  o contrato  será firmado com a filial  da  

operadora de telefonia móvel  respectiva da localidade, sob pena de não observância da  

vedação de estabeleçam preferências ou distinções em razão da sede dos licitantes.

Esclarecemos  que  a  empresa  participante  da  licitação  em comento  refere-se  a  filial  do 



Distrito  Federal,  e,  caso haja  a  contratação de  empresas  de outros Estados,  o  contrato 

decorrente da Ata de Registro de Preço em comento deverá ser firmado com a filial daquele 

Estado, possibilitando, assim, a participação das empresas no certame.

ITEM 6. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ACESSO DE DADOS REQUERIDOS.

Afirma a impugnante: “requer-se seja indicada em edital, além da previsão de plano ilimitado,  

uma  estimativa  de  tráfego  de  dados  utilizada  pelo  contratante  para  que  possível  seja 

elaboração de propostas de acordo com o pacote que atende à necessidade administrativa, 

bem como com a indicação de plano  ilimitado com redução da velocidade adequando os 

interesses da administração com a realidade do serviço existente no mercado.”

Referente à franquia  do pacote de acessos de dados informa-se que se trata  do  plano 

ilimitado.

O CAU/BR foi criado por Lei em 31 de dezembro de 2010, logo, não possui série histórica 

para aferir o quantitativo exato de dados a serem contratados. Neste sentido, por cautela,  

esclarece-se que o pacote de dado deve ser o ilimitado com ou sem redução de velocidade.

Adota-se o acesso ilimitado com redução ou não de velocidade como um fator que i) permite 

o usuário do CAU/BR estar conectado minimamente e ii) que o maior número possível de 

empresas participem do certame, pois há aqueles que possuem redução de tráfego de dados 

e outras não.

ITEM 7. DIRECIONAMENTO DE APENAS UM APARELHO

Afirma a impugnante novamente, com os mesmos argumentos e texto, que o presente edital 

direciona a apenas um aparelho. Conforme já demonstrado este argumento fui totalmente 

refutado.

Abaixo e em itálico, repete-se os argumentos já apresentados à impugnante, que nos parece 

ignorados.

Alega a impugnante que a especificação do item 7.2 e seus subitens, todos do Anexo I –  

Termo de Referência supostamente direciona para um único aparelho celular disponível no  

mercado (Iphone 4).



Para demonstrar a improcedência da alegação da impugnante que afirma categoricamente  

que o edital direcionou a escolha para o aparelho Iphone 4, confronta-se o que previsto no  

item 7.2 com outro aparelho de outro fabricante, na espécie, o modelo Galaxy S II, conforme  

especificação publicada no site da empresa:  http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-

phone/cellular-phone/smartphones/GT-I9100LKLZTO-spec ou  ainda:  

http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201112/20111221045018897/GT-

I9100_Embedded_BR_Rev1.2.pdf

Especificações do item 7.2 Especificações do Galaxy S II – Samsung

7.2.1Tecnologias  CDMA,  3G  ou  GSM  que  possam 
trafegar em 3G ou tecnologia superior;
7.2.2 Autonomia mínima de 5 horas em conversação e  
240 horas em espera
7.2.3 Quadriband (850/900/1800/1900 MHz ou 
850/900/1900/2100 MHz);
7.2.4 Conectividade Bluetooth 2.0 ou superior
7.2.5 Conectividade Wifi 802.11 b/g/n
7.2.6 Sistema GPS integrado com antena interna;
7.2.8 Sensor de movimento
7.2.9 Visor colorido com tamanho mínimo de 3,5 
polegadas (diagonal) e resolução mínima de 800x480;
7.2.10 Teclado QWERTY ou touch screen com 
suporte a Português
7.2.11 Câmera fotográfica digital integrada com 
resolução mínima de 5 (cinco) megapixels e
Flash LED
7.2.12 Suporte a gravação de vídeo com resolução 
1280x720 ou superior
7.2.13 Memória interna não volátil mínima de 512 
Mbytes;
7.2.14 Memória disponível para o usuário de pelo 
menos 8 GB;
7.2.15 Viva-voz integrado;
7.2.16 Suporte a conferência no mínimo para mais 
duas ligações simultâneas e concomitantes;
7.2.18 Suporte a vídeo chamada;
7.2.19 Alerta vibratório;
7.2.20 Toques personalizados;
7.2.21 Identificação de chamadas;
7.2.22 Aviso de mensagens recebidas e chamadas 
não atendidas;
7.2.23 Registro de chamadas (pelo menos as 
cinqüenta últimas feitas a partir do aparelho e
recebidas pelo mesmo);
7.2.24 Envio e recebimento de e-mails – INTERNET, 
POP3/IMAP; EXCHANGE MAIL;
7.2.25 Envio e recebimento de mensagens MMS e 

1. -  3G: UMTS (850 /  1900 / 2100 MHz),  
GPRS disponível, EDGE disponível, 3G  
disponível 

2. -  Tempo  de  conversa:  2G  :  até  9  h,  
tempo  de  conversação,  Tempo  em 
Standby: até 500 horas

3. Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 
MHz) 

4. Bluetooth integrado
5. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n disponível
6. GPS disponível
7. Sensor de Movimento disponível 
8. Visor,  TFT,  Resolução:  240  X  320,  

Tamanho da tela: 2,8"
9. Touch Screen / Teclado Qwerty Virtual 
10. Câmera 8.0  megapixel/4x Zoom digital/  

Foco  Automático  disponível/Flash 
disponível  (fotografar  fatos  de 
irregularidade arquitetônica)

11. Suporte  a  gravação  de  vídeo  com 
resolução 176 x 144, 320 x 240, 640 x  
480, 720 x 480 e 1280 x 720/

12. 1  GB  de  memória.  Fonte:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Ga
laxy_S_II

13. Memória Interna de 16 GB
14. Viva-Voz
15. Conferência 
16. Vídeo-Chamada disponível
17. Aletra vibratório;
18. Toques personalizados;
19. Identifcação de chamadas;
20. Aviso de mensagens recebidas e 

chamadas não atendidas;
21. Registro de chamadas (pelo menos as 

cinqüenta últimas feitas a partir do 
aparelho e recebidas pelo mesmo);

http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_S_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Galaxy_S_II
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201112/20111221045018897/GT-I9100_Embedded_BR_Rev1.2.pdf
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201112/20111221045018897/GT-I9100_Embedded_BR_Rev1.2.pdf
http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/cellular-phone/smartphones/GT-I9100LKLZTO-spec
http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/cellular-phone/smartphones/GT-I9100LKLZTO-spec


SMS;
7.2.26 Browser para navegação na internet;
7.2.27 Compatibilidade com arquivos tipo planilha 
eletrônica (.xls), documento (.doc e pdf).
7.2.28 Player de arquivos MP3/
7.2.29 Selo de identificação da homologação emitido 
pela ANATEL;
7.2.30. Carregador bivolt com bateria recarregável, 
cabo USB, fone de ouvido, manual /CD de instalação 
em português.

22. Envio e recebimento de e-mails – 
INTERNET, POP3/IMAP; EXCHANGE 
MAIL; fonte: 
http://www.knowyourmobile.com/samsun
g/galaxysII/galaxysiiuserguides/796499/h
ow_to_set_up_email_on_the_samsung_
galaxy_s_ii.html

23. Envio e recebimento de mensagens 
MMS e SMS;

24. Envio e recebimento de mensagens 
MMS e SMS;

25. Browser para navegação na internet;
26. Compatibilidade com arquivos tipo 

planilha eletrônica (.xls), documento 
(.doc e pdf).

27. Player de arquivos MP3/
28. Selo de identificação da homologação 

emitido pela ANATEL;
29. Carregador bivolt com bateria 

recarregável, cabo USB, fone de ouvido,  
manual /CD

Como  se  depreende,  o  equipamento  Galaxy  S  II  também  é  compatível  com  todas  os  

requisitos mínimos exigidos no edital, logo, não procede a alegação que apenas o Iphone 4  

S atenderia ao solicitado.

Ademais, a simples alegação da impugnante SEM as devidas provas documentais não são  

legítimas para se dar azo à pretensão.

Por  fim,  outro  aparelho  que  se  atendo  ao  solicitado  é  o  Nokia  N9-00:  

http://www.nokia.com/br-pt/produtos/celular/n9-00/especificacoes/

ITEM 9. ESCLARECIMENTOS QUANTO AO SERVIÇO DE ROAMING

Requer a impugnante – sendo que já poderia tê-lo feito desde a primeira impugnação – que:  

“o órgão deve informar quais países serão visitados, para ciência prévia das licitantes quanto 

ao atendimento pleno das exigências editalícias.”.

E continua:  “assim,  é imprescindível  o detalhamento dos países onde os serviços serão 

utilizados, tendo em vista que a tarifação varia de acordo com o país visitado.”.

Com efeito, tem razão a impugnante em seu segundo argumento, a saber, “a tarifação varia 

http://www.nokia.com/br-pt/produtos/celular/n9-00/especificacoes/


de acordo com o país visitado.”. Por isso, optou-se – conforme previsto no Anexo II, página 

25, item 22 e 23 – por fixar um valor “fechado” para este tipo de serviço.

Destarte,  tem-se  uma  reserva  técnica  –  QUE  NÃO  PODERÁ  SER  ALTERADA  NA 

LICITAÇÃO PELOS LICITANTES – pré-definida para custear.

Logo, não tem sentido a primeira indignação da impugnante – saber quais países, quantas 

linhas, quantos minutos serão gastos, etc. - para ofertar o seu serviço e preço. Este valor 

total  está  pré-estabelecido  e  deste  deduzirá  –  conforme  o  câmbio,  etc.  -  o  custeio  da 

chamada internacional independente do país, número de minutos etc.

ITEM  10.  ESCLARECIMENTO  QUANTO  A  AUSÊNCIA DE  RESPONSABILIDADE  DA 

CONTRATADA

Novamente a impugnante traz os mesmos argumentos, sem qualquer inovação ou fato novo, 

parecendo ignorar os esclarecimentos já publicados.

Assim sendo, transcreve-se abaixo e em itálico a mesma resposta apresentada desde a 

primeira impugnação.

Em que pese os argumentos da impugnada, estes não procedem. A legislação consumerista  

não  se  aplica  aos  contratos  administrativos,  pois  a  Administração  não  se  reveste  da  

vulnerabilidade do consumidor comum.

Referente ao suposto prazo exíguo, esclarece-se que há editais, que podem ser chamados  

de  paradigmas,  tal  qual  o  Ministério  Público  Federal,  Procuradoria  Geral  da  República,  

Secretaria de Administração, pois elaborados por órgãos de controle externo; por exemplo –  

Pregão Presencial  n°  17/2010 para  fins  de  Registro  de  Preços  –  que estabelece  prazo  

muitíssimo menor.

No edital citado, em seu “item 9.6.1 – em em caso de perda, roubo, furto ou defeitos por uso  

indevido do aparelho, a Contratada deverá disponibilizar um novo aparelho com o mesmo  

código de acesso, no  máximo em 48 (quarenta e oito horas), e efetuar a cobrança do  

mesmo ao Contratante.” (negrito nosso).

Ademais, em razão das atividades legais do CAU/BR, já enumeradas acima, há a exigência  



de  constante  contato  telefônico  entre  os  Conselheiros,  o  que  justifica,  in  re  ipsa,  a  

necessidade de troca de aparelhos no lapso temporal arbitrado a partir do interesse público  

secundário.

Para fins de afastar qualquer dúvida sobre manutenção, altera-se a redação da alíne “j”, do 

item 10.1 do Anexo VII.

ITEM 11. PRAZO EXÍGUO PARA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Não  pode  prevalecer  o  argumento  da  impugnante.  Conforme,  já  argumentado  desde  a 

primeira impugnação, adota-se o padrão de discricionariedade da PGR, segundo já afirmado.

Referente ao suposto prazo exíguo, esclarece-se que há editais, que podem ser chamados  

de  paradigmas,  tal  qual  o  Ministério  Público  Federal,  Procuradoria  Geral  da  República,  

Secretaria de Administração, pois elaborados por órgãos de controle externo; por exemplo –  

Pregão Presencial  n°  17/2010 para  fins  de  Registro  de  Preços  –  que estabelece  prazo  

muitíssimo menor.

No edital citado, em seu “item 9.6.1 – em em caso de perda, roubo, furto ou defeitos por uso  

indevido do aparelho, a Contratada deverá disponibilizar um novo aparelho com o mesmo  

código de acesso, no  máximo em 48 (quarenta e oito horas), e efetuar a cobrança do  

mesmo ao Contratante.” (negrito nosso).

ITEM  12.  ESCLARECIMENTO  ACERCA  DO  VALOR  A  SER  REEMBOLSADO  PELA 

SUBSTITUIÇÃO  DE  APARELHO  PELO  CONTRATANTE  EM  CASO  DE  PERDA  OU 

DEFEITO POR USO INDEVIDO.

Requer a impugnante que: “o valor deve ser concernente ao previsto na Nota Fiscal dos 

equipamentos.”.

Com efeito, o valor a ser pago é o da Nota Fiscal, desde que esta seja o “valor de mercado 

do  aparelho  será  o  menor  preço  encontrado  em  pesquisa  de  preços  realizada  pela 

CONTRATANTE em pelo menos três lojas autorizadas e/ou credenciadas pelo fabricante do 

aparelho, inclusive considerando quaisquer descontos promocionais acessíveis aos demais 

consumidores”, conforme previsto no item f.2 do item 7.1 do Anexo I e alínea f.2, Cláusula  

10.1 do Anexo VII – Minuta do Contrato, sob pena de enriquecimento ilícito da operadora e 



prejuízos  para  os  cofres  públicos.  Ademais,  o  valor  do  aparelho  –  que  é  meio  e  não 

fim,segundo  já  defendido  pela  impugnante  –  representa  apenas  valor  de  custeio,  logo, 

deverá ser pago o menor valor do mercado.

ITEM 13 – ESCLARECIMENTO QUANTO AO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DOS 

APARELHOS E INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Novamente a impugnante repete ipsis  literis  os argumentos já apresentados e refutados.  

Destarte, repete-se os mesmos argumentos abaixo em itálico.

Não há divergência entre o prazo previsto para entrega dos aparelhos e início da prestação  

de serviços.

Dispõe o item 9.4 que “os modelos de aparelhos para aprovação deverão ser entregues, em  

até  10  dias  corridos  após  a  conclusão  do  certame,  no  endereço  Sede  do  CAU/BR,  

direcionados à Assessora de Planejamento.”

Concluído o certame com a publicação do vencedor, terá a adjudicada o prazo de até 10 dias  

para  apresentar  os  aparelhos  a  serem  escolhidos  pela  Contratante,  conforme  já  

argumentado acima. Ora, esta medida não é desarrazoada. Qualquer consultor de vendas  

de linhas empresariais/corporativas possui um catálogo on-line para apresentar para seus  

futuros clientes.

Nesse  passo,  feita  a  escolha  dos  aparelhos,  dispõe  o  item 9.7  que:  “Os  equipamentos  

escolhidos, conforme item 9.4, deverão ser disponibilizados ao CONTRATANTE, no prazo  

máximo  de 10  (dez)  dias  corridos  após solicitação  do  gestor  com as  características  de  

acordo  com  o  exigido,  nas  quantidades  e  locais  estabelecidos  no  presente  termo  de  

referência devidamente aprovados pelo CAU-BR, em regime de comodato, não podendo, em  

nenhuma hipótese, cobrar valor pelo uso ou onerar a contratação;”

Portanto,  conjugando com o  item  9.13: “  prazo  máximo  para  o  início  da  prestação  dos  

serviços constantes deste Termo de Referência é de 20(vinte) dias, a contar da data de  

assinatura do contrato, com as entregas dos aparelhos.” temos:

1. Prazo de 10 dias (item 9.4) após a conclusão do certame, data da adjudicação, para  

apresentar os aparelhos;



2. Neste ínterim, será lavrado o contrato definitivo e encaminhado para assinatura das  

partes;

3. Com o contrato assinado surge a legitimidade da investidura do gestor de contratos.  

Após a solicitação deste, inicia-se o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para a  

entrega dos aparelhos;

4. E  prazo  máximo  para  prestação  do  serviço  é  de  20  (vinte)  dias  a  contar  da  

assinatura do contrato.

Assim sendo, a contratada tem 10 (dez) dias para entregar os aparelhos e até 20 (dias) para  

iniciar a oferta do serviço propriamente dito.

Para perfeita intelecção dos prazos foi reescrito o item 9.13.

ALEGAÇÕES FINAIS

Por  fim,  cumpre  destacar  que  contrato  administrativo  não  é  procedimento  de  adesão  à 

“pacotes de planos” pré-estabelecidos por operadoras de telefonia celular.

Brasília, 04 de abril de 2012.

GUSTAVO PAMPLONA SILVA

PREGOEIRO


