
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

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Requerente: Empresa GGNET Telecomunicações Ltda.

Requerimento: Pedido de Impugnação

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.

1. DOS FATOS

1.1 Trata-se o presente de análise e julgamento ao Pedido de Impugnação ao

Edital acima referido encaminhado pela empresa GGNET Telecomunicações Ltda,

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

04.873.690/0001-44,  mediante  seu  representante,  Sr.  Marcos  Aurélio  Oliveira,

através  de  e-mail  dirigido  ao  endereço  eletrônico

pregão@camarariodosul.sc.gov.br, no dia 16 de setembro de 2020.

1.2 A Requerente, que alega ter interesse em participar da licitação objeto do seu

Pedido de Impugnação, consta de que ao verificar as condições para participação

na licitação citada constatou que o mesmo veta a participação de empresas que

não se enquadrem na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno

porte (EPP) bem como o Microempreendedor Individual (MEI).

1.3  Haja  o  exposto,  manifesta  seu  entendimento  de  que  tal  veto  prejudica  o

interesse público pois não permite a livre concorrência uma vez que restringe a

oferta e participação de mais empresas do mesmo ramo de atividade.
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1.4  Ademais,  coloca  que  as  empresas  na  condição  de  ME/EPP  podem  ter

tratamento  diferenciado,  bastando  apresentar  com  os  documentos  de

credenciamento a intenção de se beneficiar da Lei Complementar n° 123/2006.

2. DOS PEDIDOS

2.1 Em face do exposto no item 1. DOS FATOS, a empresa requer, portanto, o

julgamento procedente da IMPUGNAÇÃO oferecida, solicitando ainda a exclusão

dos seguintes itens do Edital:

“3.5  A  presente  licitação  destina-se  às  empresas

enquadradas  como  microempresa  (ME)  ou  empresa  de

pequeno  porte  (EPP) bem  como  o  Microempreendedor

Individual (MEI), conforme arts. 3° e 18-A, §1°, ambos da

Lei Complementar n° 123 de 2006, devidamente registrados

no  Registro  de  Empresas  Mercantis,  Registro  Civil  de

Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial.

3.6  Será  admitida  a  participação  somente  das  empresas

enquadradas conforme item anterior, com ramo de atividade

compatível com o objeto desta Licitação.”

2.2 Ademais, solicita para que sejam substituídos pelo seguinte termo:

“Para participar  na condição de ME/EPP e ter tratamento

diferenciado, as empresas deverão apresentar juntamente

com  os  documentos  de  credenciamento,  os  documentos

abaixo:

Declaração demonstrando estar apta a receber tratamento

diferenciado e afirmando estar na condição de ME/EPP.”
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2.3 A Requerente requer ainda que seja determinada a republicação do Edital,

inserindo a alteração aqui  pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto,

conforme §4°, do art. 21, da Lei 8.666/93.

3. DA ANÁLISE

3.1 Quanto aos itens  3.5 e 3.6 do Edital os quais preveem a  exclusividade para

MEI’S, ME OU EPP, a Requerente, aduz que tal cláusula “prejudica o interesse

público pois não permite a livre concorrência uma vez que restringe a oferta e

participação de mais empresas do mesmo ramo de atividade”.

3.2 Contudo, com fulcro Constitucional nos arts. 170, IX e 179, e em observância a

dispositivo legal que cria a OBRIGATORIEDADE e não a faculdade somente, 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),  cumpre-se

PRIORITARIAMENTE,  O REGIME DE PREFERÊNCIA E/OU EXCLUSIVIDADE

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, três empresas aptas sob o enquadramento contemplado pela Lei,

e  que,  portanto,  possam  sustentar  a  não  aplicação  da  exclusividade  ora

contestada.

3.3  Ademais,  após  realizado  o  procedimento  licitatório,  verificando-se

concretamente a inviabilidade da contratação através deste, seja por ocorrência de

deserção ou pela inabilitação de possíveis licitantes, aí  sim, cabível  admitir  um

novo procedimento com possível ampliação da participação.
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4. DA DECISÃO

4.1 Isto posto, sem mais nada a considerar, conheço da impugnação interposta por

tempestiva,  contudo,  no  mérito,  quanto  as  alterações  editalícias  requeridas,

NEGAR-LHE PROVIMENTO por ausência de fundamentação legal razoável que

refute a obrigatoriedade instituída pela LC 147/2014 que alterou o diploma da LC

123/06 (Estatuto  Nacional  da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)

quanto a exclusividade às ME’S/EPP’s para licitações até R$ 80.000,00 (oitenta mil

reais).

4.2 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 “Julgamento de Pedido de Impugnação ao Processo Licitatório n°

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

Rio do Sul, 16 de setembro de 2020.

JULIANA ELEUTÉRIO CARVALHO
Pregoeira 
Câmara Municipal de Rio do Sul
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