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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 
PROAD: 3710/2022 
 Objeto: Solicitação de Pedido de Impugnação pela pessoa física PEDRO HENRIQUE 

MEIRELLES BORSARI 

 

 

1. Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2022, que tem por Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de dados visando a 

redundância e a atualização tecnológica da rede de longa distância do TRT da 19ª região, e suas 

unidades prediais de interesse, como varas de trabalho e postos avançados trabalhistas, conforme 

especificações e quantitativos no edital supracitado. 
 

2. A insurgência diz respeito, ao item 4.5 do Termo de Referência relacionado a subcontratação 

parcial exige o seguinte:   

 

“4.5. A subcontratação parcial de infraestrutura tecnológica de terceiros, por 
parte da CONTRATADA, só será permitida se não superar 40% (quarenta 
por cento) do total de enlaces ofertados.”. 

   

 
3. Em síntese alega a impugnante o seguinte: 

“tentam fazer crer que a execução da parcela denominada última milha, não 

caracteriza subcontratação parcial do objeto; argumenta que ocorre apenas a contratação 

de um ativo tecnológico junto a terceiro sem a transferência da execução do contrato, ao 

passo que a contratada permanece com total responsabilidade sobre o serviço. 

A utilização de última milha, além de prática corriqueira no mercado, está 

alicerçada em inúmeras normativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 

não subsistindo qualquer justificativa para sua vedação, nos moldes em que elencado no 

instrumento. 

Desta feita, patente a necessidade de fazer constar expressamente no certame em 

referência que a limitação percentual à subcontratação imposta no item 4.5 do Termo 

Referência não contempla a situação de “last mile”, posto que, sob qualquer ótica tal 

operação não configura subcontratação ou terceirização, já que, consoante normativas 
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contidas nas citadas Resoluções da ANATEL, a última milha passa a compor a rede da 

adquirente para todos os fins de direito. 

A manutenção da redação do item 4.5 do Termo Referência, e das demais 

disposições do Edital e seus anexos que se dão nesse mesmo sentido, sem alteração ou 

esclarecimentos é fator limitante do rol de concorrentes e ofende, ao princípio da 

competitividade expressamente consignado na legislação”. 

4. A Impugnação foi apresentada tempestivamente, observando os termos da Lei nº 10.520/2002 e o 

art. 24, caput do Decreto n. 10.024/2019. 

 

5. Inicialmente, esclareço que o presente Edital foi analisado e aprovado pela Secretaria Jurídico 

Administrativa deste Regional, nos termos do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. 

 

6. Ressalto que os atos praticados por esta Administração em seus procedimentos licitatórios, 

obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o 

disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

 

7. Da possibilidade a subcontratação parcial de infraestrutura tecnológica de terceiros, por parte da 

CONTRATADA, até o limite de 40% (quarenta por cento) do total de enlaces ofertados. 

 

“Resposta da unidade técnica desde Regional: Os serviços de telecomunicações de dados objeto do 

referido edital são críticos ao funcionamento das unidades do Interior do TRT da 19ª Região, de 

natureza complexa, e integralmente dependentes da infraestrutura física de rede (roteadores, 

cabeamento de longo alcance, postes, estações terminais) com abrangência territorial e capacidade 

específicas para sua adequada execução.  

A exigência prevista no item 4.5 e seus subitens, restringindo a subcontratação parcial de 

infraestrutura tecnológica de terceiros, por parte da CONTRATADA, até o limite de 40% (quarenta 

por cento) do total de enlaces ofertados, visa assegurar a qualidade dos serviços prestados, 

garantindo que a contratada seja efetivamente detentora da maior parte da infraestrutura 

necessária à execução do objeto, e não um simples integrador de diversos provedores de 

telecomunicações. 

A contratação de empresa que não detenha ao menos 60% da infraestrutura necessária à execução 

do contrato traz grandes riscos à Administração, principalmente no que se refere à garantia da 
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prestação jurisdicional, tendo que vista que as Varas do Trabalho do interior do Estado de Alagoas 

dependem integralmente desta rede de comunicação para seu funcionamento. 

Quanto à subcontratação da última milha, cabe esclarecer que o trecho do enlace assim conhecido 

é parte bastante sensível da infraestrutura da rede a ser contratada, pois trata-se da parcela 

instalada nos espaços públicos, geralmente sob o passeio público ou nos postes da rede elétrica e 

de telefonia, sendo, portanto, parte crítica integrante do enlace com um todo. Tal componente exige 

constantemente serviços de manutenção de rede, pois não raro sofre avarias devido a interferências 

de outros serviços públicos instalados nos mesmos locais, como redes de gás, água, esgoto, 

eletricidade e telefonia, além das obras civis de prédios e passeios públicos, razão pela qual não 

pode ser dissociado do respectivo enlace. 

Ao contrário do que alega a impugnante, a exigência não restringe concorrência, mas sim garante 

aos proponentes uma ampla margem de subcontratação, desde que as subcontratadas sejam 

previamente avaliadas pelo órgão contratante e cumpram todos os requisitos técnicos previstos em 

edital. 

Há de se destacar, ainda, que a imposição de limite para a subcontratação de enlaces, além de 

tecnicamente fundamental, não implica em restrição de competitividade no certame, sendo de amplo 

conhecimento que várias empresas de telecomunicações de pequeno, médio e grande porte prestam 

serviços similares com infraestrutura de rede própria a diversos entes públicos e privados no 

Estado de Alagoas. 

Pelo exposto, entendemos pelo não provimento à impugnação, devendo ser mantidas as exigências 

previstas no item 4.5 e seus subitens ”. 

  

8. Vale observar o que já está o que já está assentado no Acórdão 2.198/2015-Plenário do Tribunal 

de Contas da União, a saber: 

 

“A subcontratação parcial será admitida desde que não envolva parcelas técnica ou 

economicamente fundamentais do projeto. Nos termos do art. 72 da Lei 8.666/93 e do 

artigo 27, § 11 do Decreto 9.283/2018: sem prejuízo da responsabilidade assumida no 

instrumento contratual, o contratado poderá subcontratar determinadas etapas da 

encomenda, até o limite previsto no termo de contrato, hipótese em que o subcontratado 

observará as mesmas regras de proteção do segredo industrial, tecnológico ou comercial 

aplicáveis ao contratado”.  

 

Assim, foram observadas as disposições legais, bem como o entendimento do Tribunal de 

Contas da União. 

Portanto, não vislumbro hipótese de alteração do edital nesse caso. 

Diante de todo o exposto, decido NÃO ACATAR o pedido de impugnação do Edital do PE 

23/2022. 

Maceió, 15 de setembro de 2022. 

 

Flávia Caroline Fonseca Amorim 
Pregoeira Substituta 

Secretária de Licitações e Contratos 


