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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 

(Processo Administrativo NUP nº 00146.000612/2022-61) 

 

 

Impugnante: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (BR Digital Telecom), 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.966.640/0001-77. 

 

Área Técnica Responsável: Gerência Administrativa (GERAD – CAU/BR) 

 

1. Trata-se de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 1/2022, que tem por objeto 

a Contratação de empresa especializada no fornecimento de circuito dedicado de 

acesso à internet de no mínimo 100 Mbps, com sistema web de monitoramento e 

gerenciamento ativo dos serviços fornecidos até a entrada na rede do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), possibilitando o acompanhamento do 

desempenho, histórico ou em tempo real, e da utilização dos circuitos 

2. Inicialmente, tem-se que o pedido de impugnação é tempestivo, tendo em vista que 

fora encaminhado via e-mail no dia 23/02/2022, dentro do prazo estabelecido no edital, 

sendo, portanto, conhecido por este Pregoeiro.  

3. Nesta oportunidade, examinam-se as razões da impugnação apresentada pela BR 

Digital Telecom, doravante denominada impugnante, contra vedação contida no edital 

de licitação, argumentando pela ilegalidade do instrumento convocatório, conforme será 

observado a seguir: 

3.1. A impugnante afirma que: 

“[...] o Edital Pregão Eletrônico apresenta vícios, em especial 

porque RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES, 

contrariando a lei de licitações, e, dessa forma, a Impugnante 

está convicta de que a peça editalícia caminha em sentido 

contrário ao interesse público.” 

3.2. Além disso, a impugnante requer: 

“[...] a correção dos vícios apontados no Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 01/2022, em especial que seja revisado  para 

permitir o maior número de licitantes possíveis no certame, sem 

nenhum privilégio ou critério de exclusividade visto que tais 

estipulações a exemplo do subitem 4.1 frustram a competição e 

ainda impossibilitam à Administração contratar a proposta mais 

vantajosa, ou seja, tal estipulação é uma afronta à Lei de 

Licitações.” 
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3.3. Transcrevo, a seguir, o trecho ora mencionado: 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas, 

cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com credenciamento regular no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

3.4. Portanto, a impugnante questiona a aplicabilidade da exclusividade desta licitação 

para microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPPs), conforme previsto no 

Art. 48, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores 

alterações; 

4. É o relatório. Decido. 

5. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço das impugnações e passo 

ao exame do mérito. 

6. Inicialmente, cumpre esclarecer que a restrição ora mencionada, que trata de 

tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, foi 

estabelecida por meio da Lei Complementar nº 123/2006. Tal tratamento diferenciado 

foi estabelecido pelo legislador no art.47 da mesma lei, como uma política de incentivo 

às empresas que possuem faturamento anual de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões 

e oitocentos mil reais), conforme trecho transcrito a seguir: 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e 

indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, 

deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social 

no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das 

políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

7. Dessa forma, a afirmação de que “o Edital Pregão Eletrônico apresenta vícios, em 

especial porque RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES, contrariando a lei 

de licitações” se torna indevida, uma vez que a lei 8.666/1993 não é a única que versa 

sobre o regramento aplicável às licitações e demais modalidades de compras públicas. 

Destaque-se, ainda, que tal exigência é praticada nas contratações dos mais diversos 

níveis da administração pública. 

8. Nesse contexto, o item 4.1. do edital atende ao que versa o Art. 48, da Lei 

Complementar nº 123/2006, o qual traz critério objetivo sobre contratações de menor 

vulto, conforme transcrição a seguir: 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 

Complementar, a administração pública: 
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I - Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente 

à participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais); 

8. Assim, uma vez que o planejamento da contratação apontou, através de pesquisa de 

mercado, o valor estimado de R$ 21.213,60 (vinte e um mil duzentos e treze reais e 

sessenta centavos) para a prestação dos serviços ora propostos, pelo período de 12 

(doze) meses, não cabe afirmar que há restrição de competitividade, pois a própria 

legislação determina que licitações cujo custo total seja inferior a R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) sejam de participação exclusiva de ME/EPP. 

9. Portanto, vencida a exposição dos motivos, diante de todo o exposto, conheço da 

impugnação por tempestiva e, no mérito, julgo improcedentes, mantendo a 

exclusividade prevista no art. 48, inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006, mantendo-

se o edital e o certame como se encontram. Caso o atual certame resulte deserto ou 

frustrado, o Conselho poderá repeti-lo a partir da revisão da solução de contratação ora 

proposta, inclusive com a retirada da exclusividade de ME/EEP. 

 

Brasília-DF, 03 de março de 2022. 

 

 

 

 

MARCOS CAMILO 

Pregoeiro do CAU/BR 
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