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 Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 
 

 

 

Paranaíba/MS, 02 de junho de 2020. 
 
 
 
Ilmo. Sra. 
Pregoeira do Pregão Eletrônico nº 001/2020 
Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG 
Rua Urucuia, 48, Bairro Floresta 
Belo Horizonte/MG 
 

 
 
Sra. Pregoeira, 

 
 

INSTALCOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
(INSTALCOM ou “Impugnante”), empresa brasileira com sede na Avenida Francisco 
Matarazzo 1500, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.389.850/0001-02, na condição de 
interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 001/2020 (“Pregão” ou “Edital”), com fundamento 
no item 5 do Edital, vem oferecer a presente IMPUGNAÇÃO, em razão de exigência prevista no 
subitem 10.1.4.4.3 do Edital que restringe a participação de licitantes no certame, direcionando o 
certame e que não corresponde às parcelas de maior relevância e valor significativa do objeto do 
Edital, conforme se passa a detalhar, requerendo sua apreciação, julgamento e procedência.  
  

  

AA))  DDaa  IImmppuuggnnaaççããoo    

  
A Impugnante é empresa interessada em participar do Pregão em epígrafe, cujo 

objeto é o “Fornecimento, instalação e treinamento de sistema de Áudio, vídeo e automação (SAV) 
do Plenário, salas de reunião e auditórios do CRF/MG, para sua nova sede, localizada na Rua 
Rodrigues Caldas, 493 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG...”. 
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Da análise do Edital, verifica-se que o subitem 10.1.4.4.3 prevê que deve ser 
apresentado atestado de capacidade técnica que comprove que “o profissional já realizou 
medição de espectro de rádio frequência com equipamento analisador de espectro de 15Mhz 
até 2700Mhz para os sistemas de microfones sem fio com pelo menos 4(quatro) canais 
simultâneos”. 

 
Ocorre que essa exigência limita a participação de diversas licitante, cerceando a  

igualdade.  
 
Ademais, verifica-se do Edital que referida exigência não se refere à parte de maior 

relevância e preço do certame e que os microfones sem fio (itens 44 e 45 das especificações do 
termo de referência do Edital) exigem que “o conjunto transmissor e receptor deverá operar com 
frequências entre 524 e 865MHz ou região mais abrangente”. 

 
As ilegalidades ora apontadas impedem ainda a tão desejada concorrência, 

afastando a vantajosidade e economicidade para esse r. Órgão, razão pela qual essas exigências 
devem ser revistas, sob pena de nulidade do certame. 

 
Demais disso, o termo de referência prevê o fornecimento de apenas 4 microfones 

sem fio. 
 
Por fim, cumpre destacar que os equipamentos digitais de áudio mais modernos já 

possuem as funções de medição e varredura de espectro RF de forma integrada, não havendo 
necessidade de medição manual, conforme comprova o catálogo do equipamento anexo, a título de 
exemplo: https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/axient_digital. 

 
 Resta, portanto, comprovada a afronta ao art. 3º, § 1º, inc. I, da Lei 8.666/93, que 
veda ao agente público “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo ...”. A Lei nº 
10.520/02, que embasa o Edital, traz dispositivo no mesmo sentido.  
 
 O espírito dessa previsão legal, segundo ensinamento de Marçal Justen Filho na obra 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos é evitar nos editais que se 
imponha exigências “desnecessárias ou excessivas” que “produzam, de modo reflexo, a 
impossibilidade de participação na licitação”. Ainda que esta não tenha sido a intenção, o objeto do 
Edital em lote único revela que a sua manutenção somente impedirá outros potenciais licitantes de 
apresentarem suas propostas. 
 
 

https://www.shure.com/pt-BR/produtos/microfones-sem-fio/axient_digital
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Demais disso, quanto ao Atestado de Capacidade Técnica do Profissional, a Lei 

8.666/93 estabelece no art. 30, § 1º, inciso I, que a licitante deverá demonstrar “possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos” (Grifei). 

 
Conforme já informado acima, o Edital exige apenas 4 microfones sem fio, cujo valor 

estimado no Termo de Referência não ultrapassa R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), e 
considerando que o valor total é de R$ 448.451,97 (quatrocentos e quarenta e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), verifica-se que não se trata de 
parcela mais relevante ou de valor mais caro.   

 
Em razão do exposto, resta demonstrado o equívoco na exigência do subitem 

10.1.4.4.3, o que deve ser revisto por esse r. Órgão, sob pena de nulidade do certame, que 
certamente será declarada pelo Poder Judiciário e/ou Tribunal de Contas da União.  

 

b) Conclusão 
 

Todos os pontos destacados nessa impugnação implicam na nulidade do certame, 
razão pela qual se requer seu total acolhimento, eis que devidamente fundamentada na legislação 
e jurisprudência pátria.   

 

 

Pede-se deferimento. 

 

 
INSTALCOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

CNPJ Nº 12.389.850/0001-02 
Cristiano Felicissimo Soares - Diretor 
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