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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Pregão Eletrônico Nº 05/2020 do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª 

Região MG 

 

Impugnante: Telefônica Brasil S/A. 

 

 

Ao (À) Sr.(a) Pregoeiro (a) do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª 

Região MG 

 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., Companhia Aberta, com sede na 

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São 

Paulo/SP, CEP 04.571-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, 

NIRE nº. 35.3.001.5881-4, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO em epígrafe, com sustentação no §2° 

do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/1993, pelos fundamentos demonstrados 

nesta peça. 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, 

dado que a sessão pública não possui data prevista no edital apresentado. 

 

II - OBJETO DA LICITAÇÃO. 

 

O ato convocatório em referência tem por objeto: 

1.1.  Contratação de empresas especializadas para prestação de 
serviços de telecomunicações para a implementação, 
operação e manutenção de links de acesso, síncrono, 
dedicados à internet. Velocidade mínima garantida de 50 e 5 
Mbps (megabits por segundo), no CPD na Sede do CRN9 e 
delegacias do CRN9, respectivamente, para downloads e 
uplods, com disponibilização 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana, a partir de sua ativação até o término 
do contrato. Instalação usando infraestrutura de fibra óptica, 
com fornecimento de equipamentos necessários à execução 
do serviço e suporte técnico conforme especificado neste 
edital e seus anexos. 
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III - FUNDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.  

 

DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO AMPLA. 

 

Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2020, 

que tem por objeto contratação de empresas especializadas para 

prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, 

operação e manutenção de links de acesso, síncrono, dedicados à 

internet, conforme o transcrito abaixo: “Consta no Item 4.1.2 do presente 

edital, a exclusividade para a participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte. Entretanto, a licitação em referência tem por objeto à 

contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de 

telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de 

links de acesso, síncrono, dedicados à internet sendo que em tal 

segmento as operadoras tradicionais que oferecem os mesmos no 

mercado, em sua maioria, não são ME/EPP. Dessa maneira, há restrição 

à participação de grandes operadoras, prevalecendo-se as ME/EPP que, 

sendo revendedoras de serviços não possuem características técnicas 

próprias como backbone de saída internacional e capilaridade de fibra 

ótica própria. Com efeito, se a Administração insistir na limitação da 

presente licitação com exclusividade para ME/EPP, corre o risco de ver 

frustrado o certame por não conseguir comprar serviços de qualidade pelo 

preço estimado de referência. É notório que a restrição à participação de 

outras empresas, apesar de amparada pela Lei Complementar n. 

123/2006, não é absoluta, conforme expressa o inciso I do artigo 48: “Art. 

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

a administração pública poderá realizar processo licitatório: I - destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais)”. Assim sendo, no dispositivo legal citado evidencia-se a palavra 

“poderá” e não “deverá” comprar exclusivamente através de ME/EPP, 

sendo facultada à Administração prover outra forma de aquisição desde 

que motivada e com amparo legal. Nessa esteira, é passível desencadear 

o entendimento quanto à flexibilização da limitação ora imposta, tendo 

como respaldo o Decreto n. 6.204/2007, conforme artigos transcritos 

abaixo: “Art. 6º Os órgãos e entidades contratantes deverão realizar 

processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações cujo valor 
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seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).” “Parágrafo único. Não se 

aplica o disposto neste artigo quando ocorrerem as situações previstas no 

art. 9º, devidamente justificadas”. (destaque nosso). Em sequência, o art. 

9º. dita: “Art. 9º Não se aplica o disposto nos arts. 6º ao 8º quando: II - o 

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado” 

(destaque nosso). O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 

visa ampliar a participação das ME/EPP nas licitações, mas não elevar a 

hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse. Dessa 

forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente certame 

como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-

se a “proposta mais vantajosa para a administração” conforme é 

vislumbrado no artigo 3º. da Lei n. 8.666/93. Destarte, o artigo 5º do 

Decreto n. 6.204/2007 não desampara as ME/EPP, contemplando o 

critério de desempate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as 

demais empresas: “Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte”. Diante do exposto, 

solicitamos, respeitosamente, que o Edital seja alterado, excluindo-se a 

exclusividade para as ME/EPP, para haver participação de maior número 

de licitantes, e, consequentemente, a possibilidade de adquirir serviços 

de melhor qualidade e com menor preço.” 

Em continuidade, não há qualquer objeção quanto a permissão 

ampla da participação das empresas no certame, o que garantirá, inclusive, a 

economicidade do processo visto que terão outras propostas e preços na 

disputa.  

 

IV - REQUERIMENTOS. 

 

Em síntese, requer seja analisado o ponto detalhado nesta 

impugnação, com a correção necessária do ato convocatório para que se 

afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento que se iniciará. 

 

Tendo em vista que a sessão pública não possui informação de 

data e hora de sua realização, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo 

a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à solução 

dos problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de todo 

processo licitatório ser considerado inválido, sustentados os equívocos no edital 
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ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, 

incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

 

Requer, caso não corrigido o instrumento convocatório no ponto 

ora invocado, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para posterior 

juízo de anulação por parte da autoridade competente para tanto. 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

São Paulo/SP, 05 de maio de 2020. 

 

TELEFONICA BRASIL S/A 

 

Nome do procurador: Rosenilda da Costa  

RG: 28.520.860-3 

CPF: 291.469.43854 

 

 


