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CT.VEM -6 - 05/2016               Brasília, 4 de maio de 2016. 
  
 
 
 
Ao Ilustríssimo  

Senhor Pregoeiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 

CAU/BR 

 

Ref.:  Pregão Eletrônico nº 00006/2016 

  
 
 

Assunto: Recurso Administrativo 

 

 

A CLARO S/A, doravante denominada apenas como “CLARO”, pessoa 

jurídica de direito privado, com Sede na Rua Florida, Nº 1970 - Cidade 

Monções - CEP 04565-907 – São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o Nº 

40.432.544/0001-47, vem, por seu representante que abaixo subscreve, 

apresentar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, de acordo com o art. 

109, inciso. I, alínea “c” da Lei n.º 8.666/93, subsidiariamente aplicável à Lei 

n.º 10.520/02 por força do art. 9º desta, em face da decisão que determinou a 

revogação da presente licitação, considerando a possibilidade de 

aproveitamento dos atos já praticados e o fato de a CLARO apresentar todas 

as condições para a sua regular contratação, assumindo desde já o 

compromisso de praticar, no mínimo, o menor preço final negociado para tal 

certame. 
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RAZÕES DO RECURSO 

 

 

01. O objeto do Pregão em apreço é a contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços de telecomunicações, por 

meio de transmissão de voz, para prestação de Serviço de Telefonia 

Fixa Comutada – STFC, nos termos e condições presentes no Termo 

de Referência e seus anexos, que possibilite a realização e o 

recebimento de ligações telefônicas, destinados ao atendimento das 

necessidades de telecomunicações do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

 

02. O presente Recurso é tempestivo, uma vez que a decisão sobre a 

revogação do Pregão referenciado foi encaminhada por e-mail no dia 

29/04/2016, e como para efeito de contagem de prazos, conforme 

preceitua o art. 66 da Lei nº 9.784/99, seu início é o dia seguinte ao da 

ciência da decisão da qual se pretende recorrer (30/04/2016), e sendo 

um sábado, prorroga-se automaticamente para o próximo dia útil 

(02/05/2016), segunda-feira, encerra-se, portanto, na presente data 

(04/05/2016). 

 

03. Desta feita, no dia 20/04/2013, 10h04, teve início a sessão pública do 

certame em referência, tendo a CLARO feito sua proposta no valor de 



 
 

 

Página 3 de 6 

 

 

R$ 332.721,09, às 10h35, durante a etapa de ofertas de lances. Após 

seu encerramento, às 10h39, verificou-se a regularidade desta 

empresa, que foi confirmada, tendo sido feito o aceite individual da 

proposta e em seguida, iniciado a negociação dos valores, pois a 

CAU/BR argumentou que possuía uma proposta fornecida pela CLARO 

em 18/03/2016, no valor de R$ 314.609,15, valor que foi fechado pelas 

partes, não obstante a informação prestada por esta empresa de que o 

valor ofertado era superior ao de sua proposta de março de 2016, em 

decorrência do aumento das alíquotas de ICMS. 

 

04. Ocorre que, após denominar a CLARO como habilitada, em 

29/04/2016, a CAU/BR, via e-mail, comunicou a CLARO sobre a 

revogação do Pregão Eletrônico nº 00006/2016, por falta de 

competitividade, já que apenas uma empresa havia dele participado, 

acrescentando que seria republicado novo edital. 

 

01. Portanto, diante do histórico anteriormente descrito, a CLARO 

manifesta no presente Recurso sua irresignação diante da revogação 

da licitação em tela, em uma decisão tomada sem o menor critério de 

razoabilidade e fundamentação, já que a ausência de outros 

participantes não enseja o cancelamento de uma licitação, desde que 

o único participante atinja o valor inicialmente orçado pelo órgão ou 

que seja inferior àquele, como ocorreu foi o caso. 

 

02. O art. 49 da Lei de Licitações, aplicada subsidiariamente ao presente 

certame, dispõe que “A autoridade competente para a aprovação do 

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de 
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interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.”, 

não podendo se admitir, portanto, que o CAU/BR tenha permitido que 

se alcançasse a fase de habilitação, para somente então revogá-lo, 

sem nada ter mencionado durante o processo sobre a falta de 

competitividade, pela participação de apenas uma licitante, fato que já 

era do seu conhecimento quando da abertura da sessão, tanto é que 

deu-se prosseguimento às etapas de oferta de lances, tendo a CLARO 

apresentado seu melhor lance no valor de R$ 332.721,09, 

posteriormente negociado via chat e reduzido para o valor de R$ 

314.609,15, ambos muito abaixo do Valor de Referência (R$ 

430.090,15), o que garantiu a economicidade da licitação. 

 

03. A CLARO foi considerada habilitada e quando tudo parecia se 

encaminhar para a fase seguinte, de adjudicação, foi surpreendida 

com a arbitrária decisão da CAU/BR de revogar a licitação, 

comprometendo a segurança jurídica de todo o processo, 

principalmente porque em momento algum, repita-se, foi questionada 

a participação de apenas uma empresa no certame, bem como 

durante a negociação de valores em nenhum momento a CAU/BR 

manifestou sua rejeição àqueles ou mencionou os valores 

praticados pela atual prestadora, no contrato emergencial 

vigente, que não corresponde a objeto similar ao do Pregão nº 

00006/2016, pois não contempla o serviço NUN.  
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04. Não se demonstra justo tampouco razoável, que o certame seja 

revogado justamente após esta empresa ter tido seus preços 

revelados, o que a coloca em posição de desvantagem competitiva em 

um possível novo pregão, sem que nenhum argumento plausível 

corroborasse aquela decisão. 

 

05. A postura desse Pregoeiro compromete, ainda, a isonomia, um dos 

princípios norteadores das licitações, que determina que todos os seus 

destinatários recebam tratamento uniforme, sendo vedada qualquer 

discriminação arbitrária, que gere desvalia de proposta, resultado esse 

de interferências injustificadas do licitante. 

 

06. Some-se aos motivos anteriormente elencados, o fato de que a única 

possibilidade de desclassificar a proposta da CLARO e, por 

conseguinte, de cancelar a licitação em comento, seria por motivo 

relacionado à sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento, o que não se aplica ao presente 

caso. 

 

07. Portanto, é certo que, diante do relatado, a decisão pela revogação do 

pregão em referência não merece prosperar, por irrefutável afronta ao 

princípio da razoabilidade, da vinculação ao instrumento convocatório, 

da isonomia e do julgamento objetivo, que devem sempre nortear seus 

atos. 

 

08. Com isso, é de se considerar que os atos eivados de ilegalidade devam 

ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico.  
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DO PEDIDO 

 

  

09. Diante das razões ora apresentadas, a CLARO requer seja revista a 

decisão do Pregoeiro da CAU/BR que revogou o Pregão Eletrônico nº 

00006/2016, convocando-a como licitante vencedora e habilitada, para 

adjudicar seu objeto a esta empresa, em atendimento aos princípios 

basilares de procedimentos desta natureza, bem como à legislação em 

vigor. 

 

10. Certos da compreensão, a CLARO se coloca à disposição para 

quaisquer esclarecimentos necessários e renova seus protestos de 

mais alta estima e consideração. 

 

      Nesses termos,  

                  Pede Deferimento. 

 

Milene Fernanda Machado  

RG:4405310 SPTC-GO 

 


