
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 

REFERÊNCIA: Pregão de Eletrônico N º 25/2017. 

PROCESSO: 0.00.002.000861/2017-24 
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  A empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, interpôs impugnação 

tempestivamente ao pregão em epígrafe, conforme síntese abaixo: 

1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

1. A impugnante intenta eliminar do edital a condição de participação exclusiva das microempresas e 

empresas de pequeno porte, conforme segue: 

 

“Ante o exposto, requer seja conhecida e acolhida a presente 

Impugnação, em todos os seus termos, para que Vossa Senhoria se 

digne retificar o edital nos itens impugnados, com a finalidade de 

preservar a integridade e harmonia lógica do certame, dentro da 

legislação aplicável as contratações realizadas pelos entes públicos.” 

 

2. A empresa impugnante alega que a exclusividade de participação de ME e EPP no certame poderá 

desencadear a onerosidade excessiva e, até mesmo frustrar o certame, por considerar que se corre o 

risco de não conseguir fornecer as peças necessárias ao melhor funcionamento e prolongamento da 

vida útil dos equipamentos pelo preço estimado de referência.  

3. Segundo a  impugnante, o critério de realização da licitação exclusiva baseado no valor da contratação 

não é absoluto, nos termos do art.49 da Lei Complementar n.º123/2006:  

 

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. 

 

2. DA RESPOSTA 

1. O argumento trazido pela impugnante não merece prosperar. O artigo 47 da Lei Complementar 

123/2006 com redação dada pela LC 147/2014, determina que seja concedido nas licitações públicas 

tratamento diferenciado e simplificado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, 

trazendo impactos significativos às licitações. 

2. Destaca-se como inovação trazida pela LC 147/2014, a exigência de licitações exclusivas para ME e 

EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em seu art. 48, 

inciso I. Com a nova redação, o disposto no referido artigo passou a prever que a Administração 

Pública deverá (e não mais poderá como constava na redação anterior), “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);”1. Depreende-se que não se trata 

de mera faculdade, mas sim obrigatoriedade para a Administração Pública o atendimento ao disposto 

no referido dispositivo normativo. 

3. De acordo com o §3º do art. 49, não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 

quando: 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. A ocorrência das situações excepcionais que ensejam a aplicação da exceção 

trazida por este dispositivo deverá ser manifestamente comprovada. Isso porque a regra é que seja 

aplicada a exclusividade, como forma de fomentar o crescimento das micros e pequenas empresas; 

para o afastamento da incidência legal, deve-se comprovar a excepcionalidade que o motivou. 

4. Sabe-se que um maior quantitativo de licitantes é benéfico à consecução do interesse público. Contudo, 

a LC nº 123/06 com a redação dada pela LC n.º147/14, apesar de diminuir a concorrência, exige que 

se favoreçam as ME e EPP em licitações, tendo aplicabilidade imediata, com a finalidade de se 

fomentar o crescimento da participação econômica das micro e pequenas empresas, conforme dispõe 

o art. 47 do referido diploma legal: "(...) objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e 

social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas(...)". Em 

atendimento ao princípio da legalidade, só cabe à administração pública cumprir estritamente o que 

                                                 
1 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) 

 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

 

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);     (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 



rege a legislação, mesmo que isso implique em redução do número de participantes no certame. Neste 

sentido, tem-se a lição de Hely Lopes Meirelles, que leciona: 

 

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza”2 

 

5. Informo ainda que em fase de pesquisa de mercado, foi solicitado orçamento para diversas empresas, 

dentre elas para a empresa impugnante. Das 3 (três) empresas que apresentaram propostas, o preço 

mais vantajoso para a administração fora apresentado por uma empresa que se enquadra no tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei Complementar nº. 123/2006. 

6. Dessa forma, não se trata de elevar “a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse 

público”, conforme afirma a Impugnante e, sim, fazer valer o disposto na legislação. Não cabe a esta 

Administração fazer juízo de valor ao disposto pela referida Lei, que entende que o interesse social 

residente no estímulo à atividade empresarial de menor porte está em harmonia com o interesse na 

melhor contratação possível, tendo em vista a importância que as microempresas e as empresas de 

pequeno porte têm para a economia nacional. Cabe apenas aplicar a legislação prevista na Lei 

Complementar em detabe, vez que não se vislumbra situação fática que permita a aplicação da exceção 

trazida pelo art.49. 

 

3. DA CONCLUSÃO 

Ante o exposto, conheço do pedido de impugnação, por tempestivo, para no mérito, NEGAR-LHE 

provimento, mantendo o Edital em seus estritos termos, notadamente quanto à exclusividade para empresas 

enquadradas como microempresas ME’s e empresas de pequeno porte – EPP’s, em observância ao art 47 

da  Lei Complementar nº 123/2006 com redação dada pela LC 147/2014, e ainda, por não vislumbrar, 

nenhuma ofensa aos princípios da competitividade, da economicidade e da eficiência, ou a quaisquer outro 

princípio legal ou à jurisprudência. 

    

Em 25 de setembro de 2017 

 

 

 

Marciel Rubens da Silva 

Pregoeiro/CNMP 

                                                 
2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito administrativo brasileiro, p.86, com destaques 


