
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

REFERÊNCIA: Pregão de Eletrônico n º 01/2018. 

PROCESSO: 19.00.6120.0000679/2018-85 

IMPUGNANTE: ELEBRASIL ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ 02.633.335/00001-72) 

 

  A empresa ELEBRASIL ELEVADORES LTDA EPP, interpôs 02 (duas) 

impugnações tempestivamente ao pregão em epígrafe, conforme síntese abaixo: 

 

1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

    Intenta, resumidamente, a impugnante: a) a retificação do certame para que a 

licitação seja exclusiva às microempresas e empresas de pequeno porte – ME’s e EPP’s, nos 

termos dos Art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, pois ausentes as condições 

estabelecidas no inciso II do Art 49, da referida Lei Complementar, b) reformular a parte do 

ato convocatório que segundo alega, estabelece uma condição de desigualdade entre os 

possíveis concorrentes, no momento que traz no item 5.1.1 do Termo de Referência – Anexo 

I do Edital, a obrigação de atualização do sistema de monitoramento de tráfego TKVision, 

cujo software é exclusivo da empresa ThyssenKrupp e não estaria disponível no mercado 

para as demais empresas comprá-lo. 

 

2. DA RESPOSTA 

 

O valor global estimado da presente licitação é de R$ 63.240,64 (sessenta e 

três mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), assim, em princípio deveria 



torná-la exclusiva à participação de ME’s e EPP’s, nos termos do Art. 48, inciso I da LC 

123/2006, transcrição abaixo: 

“Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 
pública:     

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);” 

 

Contudo, o afastamento da exclusividade para ME’s e EPP’s no certame, teve 

como respaldo aspectos técnicos e econômicos, elencados nos autos pela Coordenadoria de 

Engenharia, área demandante - estas manifestações técnicas da área demandante estão 

disponíveis no portal do CNMP, aos interessados -  e apoiado no Art 49, III, do mesmo 

diploma legal, a saber: 

 

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

(...) 

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;” 

  

Desta forma, afastada a questão da exclusividade do certame às ME’s e EPP’s, 

vejamos agora a segunda questão elencada pela impugnante, concernente ao item 5.1.1 do 

Termo de Referência – Anexo I do Edital, acerca de estabelecimento de possível condição de 

desigualdade entre os licitantes. 

 

A alegação da impugnante de que o software TKVision é exclusivo da empresa 

ThysenKrupp e não estaria disponível no mercado para as demais empresas o adquiram, não 

deve prosperar, tendo em vista que a Coordenadoria de Engenharia realizou consulta junto à 

fabricante do software, que informou comercializar os componentes de sua fabricação através 

de sua loja de peças, inclusive com possibilidade de solicitação de orçamentos e realizações 

de aquisições através de site específico, incluindo inclusive a atualização do software (estas 

informações encontram-se postadas no portal do CNMP, aos interessados). 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47


 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

   Ante o exposto, conheço dos pedidos de impugnação, por tempestivos, para 

nos méritos, NEGAR-LHES provimento, mantendo no Edital a condição de participação 

de todas as empresas que atuem no ramo de atividade, em observância ao Art 49, inciso 

III da  Lei Complementar nº 123/2006,   consubstanciado nas manifestações técnicas da 

área demandante, e ainda, por não vislumbrar nenhuma ofensa aos princípios da 

competitividade, isonomia e economicidade, ou a quaisquer outro princípio legal ou à 

jurisprudência. 

 

  Ressalto, por fim, que o presente pedido de impugnação não será encaminhado 

para decisão da Autoridade superior, tendo em vista não se tratar de recurso administrativo 

previsto no inciso XVIII, do Art 4, da Lei 10.520/2002. 

 

 

    

Em 16 de março de 2018 

 

 

 

Marciel Rubens da Silva 

Pregoeiro/CNMP 


