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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2014 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2014 
 
 
 

Trata-se de impugnação interposta pela empresa PORTO SEGURO 

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ao Edital de Pregão Eletrônico nº 4/2014, que tem por 

objeto a contratação da prestação dos serviços de segurança e medicina do 

trabalho, a fim de elaborar e manter o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e 

elaborar e executar o Curso da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA), bem como realizar os Exames Ocupacionais (ASO), para o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

 
 

PRELIMINARMENTE 
 
 

A Impugnação foi apresentada tempestivamente, observando os termos da 

Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e do Capítulo 15 do Edital nº 4/2014. 

 
 

NO MÉRITO 
 
 

Conforme exposto na impugnação apresentada, o art. 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, dispõe que deverá ser realizada licitação, 

exclusivamente para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

quando o valor máximo do certame for inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

Tal dispositivo legal tem como objetivo alcançar maior desenvolvimento 

econômico e social, com ampliação da participação de empresas de menor porte no 

mercado e ampliação das políticas públicas, garantindo assim, a função social da 

norma.  

Desta forma, considerando a finalidade do preceito, bem como o fato do 

Conselho estar cumprindo determinação legal e ter sido realizada pesquisa de 

mercado objetivando assegurar a existência no mercado de, no mínimo, 3 (três) 

empresas enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte que 
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prestam o serviço licitado, não há que se falar em ampliação de participação de 

empresas na licitação com o fim de atender interesses específicos. 

 
 

 CONCLUSÃO 
 
 

Considerando a vontade do legislador expressa na Lei Complementar nº 123 

de 2006 quanto ao estímulo ao crescimento da atividade empresarial de empresas 

de pequeno porte, decido por conhecer a impugnação interposta e, no mérito, negar-

lhe provimento no sentido da manutenção da exclusividade de participação no 

certame de ME e EPP. 

 

Brasília, 11 de dezembro de 2014. 

 
 
 
 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro do CAU/BR 


