
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
Praça 25 de Julho, 01, 02º andar, Centro, Rio do Sul/SC

CEP 89.160-164 - Caixa Postal 209 - Telefone: (47) 3531-6300
 www.camarariodosul.sc.gov.br

Requerente: Empresa Unifique Telecomunicações S/A

Requerimento: Pedido de Esclarecimentos

Processo: Processo Licitatório nº 9/2020 - Pregão Presencial n° 2/2020

Objeto: Contratação  de  empresa  especializada  para  o  fornecimento,  
instalação, manutenção e suporte de 03 (três) links de acesso à 
internet.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se o presente de resposta ao Pedido de Esclarecimentos ao Edital acima

referido, encaminhado pela empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  devidamente  inscrita  no  CNPJ sob  o  nº

02.255.187/0001-08, mediante seu representante, através de e-mail dirigido ao

endereço eletrônico pregão@camarariodosul.sc.gov.br,  no dia 15 de setembro

de 2020, o qual, de imediato, dou por tempestivo.

1. DOS PLEITOS

A Requerente  suscita  dúvidas  acerca  dos  itens  constantes  do  Edital  em

comento conforme abaixo elencados:

a)  A respeito  do  item 3.5 do  Edital  ora  levantado o qual  estabelece

exclusividade para MEI’S, ME OU EPP, a Requerente, em referência ao “art.

49 da Lei 123/06 o qual diz que não se aplica o dispositivo contido nos artigos 47 e 48

quando não houver três competidores competitivos enquadrados na exclusividade da lei”,

aduz  que,  “muitos  órgãos  públicos  adotam  a  postura  de  permitir  a  participação  de
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empresas  de  médio  e  grande  porte,  desde  que,  não  tenha  três  empresas  aptas

beneficiadas pela Lei 123/06” e questiona se esta Câmara de Vereadores “também

pratica  tal  entendimento  visto  que  este  reflete  a  maior  observância  ao  princípio  da

legalidade e competitividade?”

b)  Quanto aos documentos relativos a capacidade técnica/operacional,

precisamente ao documento comprobatório da outorga concedida pela ANATEL

para  explorar  os  serviços  SCM,  a  Requerente  questiona  se  a  alínea  d)

(Comprovação  de  Regularidade  junto  a  ANATEL) do  subitem  8.2.2

(Documentos relativos a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL) se trata

de  regularidade  financeira  junto  a  ANATEL  ou  se  refere  ao  extrato  de

publicação no DOU para comprovar a validade da certidão exigida na alínea c)

(Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para

explorar os serviços SCM).

2. DOS ESCLARECIMENTOS

a) Quanto à alínea a) do item 1.DOS PLEITOS:

Esta Pregoeira, com fulcro Constitucional nos arts. 170, IX e 179, e em

cumprimento a dispositivo que cria a OBRIGATORIEDADE das licitações até

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serem exclusivas para ME/EPP constantes da

LC  147/2014  que  alterou  o  diploma  da  LC  123/06  (Estatuto  Nacional  da

Microempresa  e  da  Empresa  de  Pequeno  Porte),  ADOTA,

PRIORITARIAMENTE, O REGIME DE PREFERÊNCIA ÀS ME’S/EPP’S uma

vez que no caso em tela, não se apresentam subsídios consistentes quanto a

não vantajosidade para administração e ou a não existência de, pelo menos, 
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três  empresas  aptas  sob  o  enquadramento  contemplado  pela  Lei,  e  que,

portanto, possam sustentar a sua não aplicação.

Em  relação  a  avaliação  quanto  a  aptidão  das  empresas  sob  o

enquadramento  beneficiado  pela  Lei  para  atender  ou  não  o  objeto,  cabe

ressaltar que tal  prerrogativa será rigorosamente exercida por intermédio do

processo licitatório em todas as suas fases e, constatando-se a inviabilidade da

contratação através deste, seja por ocorrência de deserção ou pela inabilitação

de possíveis licitantes, aí sim, cabível admitir a ampliação da concorrência.

2.2 Quanto a alínea b) item 1.DOS PLEITOS:

Com relação ao questionamento relativo a exigências constantes dos

documentos habilitatórios, cumpre elucidar que o documento exigido na alínea

d)(Comprovação  de  Regularidade  junto  a  ANATEL)  do  Edital,  refere-se  tão

somente  ao  documento/ato  que  deu  publicidade  e  respectiva  validade  a

certidão  que  comprova  a  outorga  concedida  pela  Anatel  à  empresa  para

explorar os serviços SCM, motivo pelo qual está inserida no rol de documentos

relativos a Capacidade Técnica/Operacional. 

Portanto,  ESCLARECE-SE  QUE,  O  EDITAL,  AO  ELENCAR  A

COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO A ANATEL CONSTANTE DA

“ALÍNEA D)” QUER SE REFERIR A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DA

CERTIDÃO QUE COMPROVA A OUTORGA CONCEDIDA PELA ANATEL À

EMPRESA  PARA  EXPLORAR  OS  SERVIÇOS  SCM  ENUMERADA  NO

REFERIDO  ROL  DE  DOCUMENTOS  CONSTANTES  DO  ITEM  8.2.2  DO

EDITAL SOB “ALÍNEA C)”.
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3. CONCLUSÃO

Assim,  posto  as  elucidações,  não  se  verificando  necessidade  de

alterações  editalícias,  encaminha-se  o  presente  documento  à  Requerente,

procedendo-se ainda ao encaminhamento à publicação na presente data, no

Diário  Oficial  dos  Municípios  sob  o  forma de  “Esclarecimentos  relativos  ao

Processo Licitatório n° 9/2020 -  Pregão Presencial n° 2/2020”.

Rio do Sul, 15 de setembro de 2020.

JULIANA ELEUTÉRIO CARVALHO

Pregoeira 

Câmara Municipal de Rio do Sul
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