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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO A EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2022/DPE/PI 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 02 de dezembro de 2022. 

1.2. A empresa EQUATORIAL TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ n° 

10.995.526/0001-02, apresentou pedido de esclarecimento aos termos do edital no dia 22 de 

novembro de 2022, às 15:02. Tendo em vista que a petição foi encaminhada fora no horário 

de expediente deste órgão, considera-se recebido o pedido no dia 23 de novembro de 2022 

(dia útil subsequente). Em observância ao prazo estabelecido no Edital de 03 (três) dia úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, considera-se TEMPESTIVA o referido 

pedido de impugnação, passa-se a tecer as seguintes considerações. 

 

2. DAS ALEGAÇÕES E ANÁLISE DO MÉRITO 

2.1. Cuida-se de impugnação aos termos do edital apresentado pela empresa 

supramencionada com vistas a esclarecer pontos constantes no Edital. 

2.2. Cumpre registrar que esta Defensoria Pública, quando da elaboração de seus processos 

licitatórios alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores da Administração Pública, 

elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° da Lei n° 8.666/93, 

especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato administrativo e respeito ao 

Princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração, 

primando pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos produtos e dos serviços a 

serem prestados.  

2.3. Em suma, busca-se esclarecer os seguintes pontos dispostos no Edital, passemos a 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00303.001820/2022-28 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, FORNECIMENTO DE LINKS DE 

INTERNET QUE PERMITA O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER 

CORPORATIVO ENTRE A SEDE DA DPE/PI E DEMAIS UNIDADES NO ESTADO DO 

PIAUÍ. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2022/DPE/PI 

 IMPUGNANTE: EQUATORIAL TELECOMUNICAÇÕES S.A., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.995.526/0001-02. 
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análise detida da impugnação. 

 

3. DO FATOS APRESENTADOS PELA IMPUGNANTE 

Em suma empresa alega a existência de vícios no Edital com relação à condição de 

participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno. 

Inicia a impugnante alegando que dada a complexidade do objeto, poucas as empresas 

autorizadas a participarem do certame. Além disso, argumenta que a restrição fere o princípio 

da ampla participação e da competitividade, e argumenta no sentido de excluir do edital a 

exclusividade da participação. 

A empresa ora impugnante apresentou impugnação ao item 6 do Edital, que trata das 

condições de participação no presente certame, trazendo em suas razões que ainda que o valor 

estimado da licitação seja inferior a R$ 80.000,00, a Administração deve ampliar a 

participação para entidades de grande e médio porte, se a exclusive participação de micro e 

pequenas empresas contiver risco de prejuízo à satisfatória execução do conjunto ou 

complexo do objetivo. 

Outro ponto abordado pela licitante é a retificação do Termo de Referência (Anexo I) do 

Edital do Pregão Eletrônico 05/2022 para constar a informação dos locais e endereços onde 

deverão ser instalados os 49 links. 

Pois bem. 

4. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

a) Quanto à participação das microempresas e empresas de pequeno porte 

Primeiramente é oportuno destacar que as exigências constantes no Edital devem caracterizar-

se, em essência, como um processo competitivo direcionado a dois objetivos a ser 

perseguidos em qualquer procedimento de licitação: selecionar a proposta mais vantajosa para 

a Administração e assegurar aos possíveis interessados tratamento isonômico. 

O Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 15/2022/DPE/PI, traz quanto à qualificação financeira, 

a seguinte exigência: 

6 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 6.1 

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas 

mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de 

agosto de 2014. 

Vejamos ainda o que dispõe o item 2 do instrumento convocatório: 

2.2 Este certame possui grupos destinados exclusivamente às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do artigo 

48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos e cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto da licitação. 

É bom que se diga que a licitação em epígrafe é composta por 5 (cinco) grupos/lotes, e que 

apenas os grupos/lotes IV e V são destinados exclusivamente as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Em relação a este ponto, vale adentrar no mérito dos casos com participação exclusiva de 

ME/EPP, conforme o Art. 47 da Lei Complementar 123/2006: 

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. ((Redação dada pela Lei Complementar nº 

147, de 2014) (Vide Lei nº 14.133, de 2021). 

Outrossim, há de se ressaltar que a definição da participação exclusiva de ME/EPP se dá a 

partir do valor do Grupo/Item a ser licitado, com base no Art. 48 da Lei Complementar 

123/2006. 
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Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 

Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014) (Vide Lei nº 14.133, de 2021 

 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); 

Destaque-se que quando o legislador deu preferência à contratação às ME/EPP esteve 

dizendo, inclusive, que a administração estaria disposta a pagar mais por aquele serviço se 

prestado por estas empresas como forma de incentivá-las e melhorar seu poder competitivo. 

A Lei Complementar nº 123/06 traz as situações em que não se aplica o tratamento 

diferenciado. Vejamos: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: (Vide Lei nº 14.133, de 2021 

[...] 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 

sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório;  

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 

e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração 

pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 

ser contratado;  

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 

25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as 

dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas 

quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas 

e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do 

art. 48. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 

Da análise do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 15/2022/DPE/PI pode se verificar as 

condições que se encontra o Grupo/Lote IV e V, sendo o valor total do Grupo/Lote IV é R$ 

45.374,23 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) e do 
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Grupo/Lote V de igual valor, ambos inferiores ao previsto no Inc. I do Art. 48 da LC 

123/2006.  

No tocante ao atendimento do Art. 49, ou seja, se há ao menos três fornecedores enquadrados 

como ME/EPP localizados no mercado local/regional ou se a contratação com empresas 

desses portes não seja vantajoso para a administração, é difícil apurar ou afirmar que não 

existem no mercado local ou regional ao menos três empresas ME/EPP prestadoras deste 

serviço. Muito mais difícil, é afirmar que não existem no mercado ao menos três empresas 

deste porte que não tenham interesse em negociar com a administração pública.  

Ressalta-se que o mercado é dinâmico, e diariamente novas empresas se instalam nas mais 

diversas regiões do país para prestarem serviços diversos. 

Como afirmar que não há ao menos três ME/EPP interessadas no mercado local ou regional se 

sequer o edital foi finalizado? Podem haver inúmeras empresas, mas nenhuma se interessar, 

ou só uma delas. Não há certeza sobre isso. A confirmação de possível interessada que se 

enquadra nestes moldes só pode ser confirmada no momento da abertura da licitação. 

A impugnante, não inova em seus argumentos, apenas busca argumentar em nome da 

competitividade para convencer a Administração de que há prejuízos na contratação com 

alguma ME/EPP.  

Contudo, há de se ressaltar que o tratamento diferenciado é fruto de uma política pública (LC 

123/2006) ao qual o gestor está estritamente vinculado, não sendo uma faculdade. Ademais, a 

complexidade do objeto não necessariamente afasta pequenos investidores de se inserirem 

neste ramo do mercado. 

Em consulta realizada pelas empresas que apresentaram pesquisa de mercado ao certame, bem 

como no sítio eletrônico da Receita Federal foram localizadas 3 (três) empresas ME/EPP 

cadastradas no Estado do Piauí que atendem ao Decreto 8.538/2015 e que atuam no ramo do 

objeto buscado pela Administração, conforme comprovantes em anexo. 

Neste sentido, não há ilegalidade em exigir exclusividade para participação de ME/EPP no 

caso do Pregão em questão. 

Nesse passo, considerando a dificuldade em se comprovar a real inexistência de ao menos 

existirem três potenciais fornecedores no mercado, entendemos que a convocação por meio do 

edital é a melhor forma de sabermos se existem ou não no mercado interessados que atendam 

a legislação. Ignorar a legislação seria, igualmente, ignorar os possíveis fornecedores. 
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Diante do exposto, não se vislumbra a necessidade de alteração dos termos do Edital em 

questão. 

b) Quanto a informação dos locais e endereços onde deverá ser instalado os links 

A empresa impugnante requer em seu pedido a alteração do Edital para constar a informação 

dos locais e endereços onde deverão ser instalados os links a serem contratados. 

Informa-se que os locais e endereços estão discriminados no Anexo III do Edital, mais 

precisamente às folhas 72 a 75, devendo ser observado pela licitante. 

5. CONCLUSÃO 

Pelo exposto e a pela pertinência dos fundamentos trazidos na presente peça, esta Pregoeira, 

com lastro nos posicionamentos levantados conhece da impugnação apresentada, para, no 

mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo inalterado o Edital e seus anexos referentes 

ao Pregão Eletrônico SRP nº 15/2022/DPE/PI. 

Por fim, registre-se que a presente impugnação foi apreciada antes da realização da sessão 

pública. 

Teresina/PI, 24 de novembro de 2022. 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira CPL/DPE/PI 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
33.833.771/0001-19

 MATRIZ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 
05/06/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
LIGHT TELECOM LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LIGHT TELECOM 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV DOM SEVERINO 

NÚMERO 
2190 

COMPLEMENTO 
SALA 03 

 
CEP 
64.051-160 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO CRISTOVAO 

MUNICÍPIO 
TERESINA 

UF 
PI 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ATENDIMENTO@LIGHTTELECOM.NET.BR 

TELEFONE 
(86) 3237-3333 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/06/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/11/2022 às 08:16:28 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
13.984.892/0001-54
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
07/07/2011 

 
NOME EMPRESARIAL 
JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
LOOP FIBRA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo 
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
PC CONEGO HONORIO 

NÚMERO 
31 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
64.290-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ALTOS 

UF 
PI 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FRANWEB@FRANWE.NET.BR 

TELEFONE 
(89) 9525-5141 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
07/07/2011 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 
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