
 

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE AO 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 10/2015, MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 09/2015 

 

IMPUGNANTES: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES E DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES e DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA., protocolaram impugnação ao Edital do Processo 

Licitatório nº 10/2015, Modalidade Pregão Presencial nº 09/2015, sob o 

argumento de que o edital é restritivo, uma vez que permite a participação tão 

somente de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de até R$ 

80.000,00, o que afastaria a concorrência e não estaria correto, embora 

seguindo dispositivo expresso de lei, porquanto em suas razões, entendem que 

o tratamento diferenciado e preferível as MEs e EPPs está focado nas políticas 

de incentivo ao desenvolvimento econômico e social. 

 

A impugnação não procede. Explico. 

 

De início, há que anotar que as mesmas empresas 

já apresentaram idêntica impugnação ao Edital Processo Licitatório  n. 

02/2015,  aberto por este Município, reiterando neste momento 

semelhantes argumentações em que pese aquela impugnação ter sido 

devidamente respondida. Nota-se uma insistência em fazer com que o 

Município incida em erro e descumpra dispositivos de lei federal, o que 

contraria princípios básicos da administração pública insertos no artigo 

37 da Constituição Federal.  



Com efeito, como já dito alhures, dispõe o art. 48, 

inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com 

redação determinada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014: 

  

“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);  

(...).” (Destaques nossos). 

 

A disposição legal é de clareza meridiana, não 

deixando margem de dúvida alguma de que os itens de contratação cujo 

valor seja de até R$ 80.000,00, deverão ser destinados exclusivamente 

para participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

Essa é a lei e assim deve ser obedecida, lembrando que ninguém está 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude lei, 

e que, na administração pública o principio da legalidade estrita 

encontra-se no topo das normas, não havendo liberalidade para o 

administrador. 

 

O argumento apresentado pela impugnante de que 

não é justificável limitar os preços dos certames é infundado, haja vista que 

se trata de uma imposição legal, da qual o Ente Púbico Licitante não pode 

se esquivar, sob pena de responsabilidade de seus gestores. Aliás, 

ressalta-se que cabe ao Poder Executivo cumprir as Leis e no caso, trata-se 

de uma Lei Complementar Federal que dispensa maiores comentários a 

respeito da sua obediência!!  

 

 

A respeito do tema, a Federação Catarinense dos 

Municípios – FECAM exarou o Parecer nº 3144, o qual adoto como razão de 

decidir. Seguem trechos do Parecer: 

 

“Parecer nº 3144 - FECAM 

(...) 



Basicamente, a Lei Complementar nº 147/2014, ao alterar a Lei 

Complementar nº 126/2006, trouxe as seguintes novas regras 

quanto à participação das pequenas empresas, compreendidas 

aquelas enquadradas no Estatuto, nos termos de seu art. 3º: 

(...) 

2) Participação exclusiva de pequenas empresas na disputa de 

itens cujo valor seja inferior a R$ 80 mil, inclusive nas compras 

por dispensa em razão do valor do contrato, nos termos do art. 24, I 

e II da Lei nº 8.666/93 (art. 47 c/c 48, I, e 49, IV, da Lei 

Complementar nº 123/06); 

3) Nas licitações de itens com valor superior a R$ 80 mil, desde 

que o objeto corresponda a bem divisível (não se aplica a 

serviços), é obrigatória a reserva de até 25% da aquisição 

desses bens para disputa exclusiva entre pequenas empresas 

(art. 47 c/c 48, III, da Lei Complementar nº 123/06); 

As novas regras são de aplicação imediata, devendo ser 

expressamente disciplinadas nos respectivos editais de licitação 

pública. 

Atento às perguntas do consulente, responde-se que: i) as 

vantagens às pequenas empresas, previstas nos artigos 47 e 48 da 

Lei Complementar nº 123/06, são autoaplicáveis, dispensando 

legislação local para que os benefícios sejam exercidos por quem de 

direito, devendo a Administração Pública disciplinar os novos 

procedimentos nos respectivos editais; ii) independentemente da 

modalidade da licitação e do seu objeto (salvo aqueles que não 

possam, inequivocamente, ser executados por pequenas empresas), 

os itens dos certames cujo valor estimado da contratação seja 

igual ou inferior a R$ 80 mil são de participação exclusiva por 

pequenas empresas, sendo necessária a participação de, ao 

menos, três empresas nessa condição, sob pena de repetição 

do certame, agora aberto a qualquer interessado; e iii) nas 

licitações para aquisição de bens divisíveis cujo item tenha 

valor estimado superior a R$ 80 mil, deve-se dividir o objeto em 

duas partes (itens), a primeira, de até 25% da quantidade total, 

cuja disputa é exclusiva às pequenas empresas, e a segunda, 

com a quantidade restante, para disputa aberta a qualquer 

interessado; e iv) a aplicação da margem de preferência de 10% 

para pequenas empresas locais e regionais é facultativa, devendo, 

caso exercida, ser devidamente justificada, demonstrando-se quais 



valores constitucionais estariam sendo alcançados com tal 

preferência. 

Contudo, diante da vigência dos dispositivos legais citados, e 

inexistindo até o presente momento qualquer manifestação do Poder 

Judiciário a suspender ou negar sua vigência, incumbe à 

Administração Pública obedecê-los. 

Neste sentido é o parecer. 

Florianópolis, 28 de agosto de 2014. 

Edinando Luiz Brustolin.” (BRUSTOLIN, Edinando Luiz. In: 

http://www.fecam.org.br/consultoria/consultor_detalhes.php?cod_par

ecer=3144 Publicado em 28/08/14 na categoria Licitação Pública). 

(Destaques nossos). 

 

Portanto, não há duvida de que as licitações com 

preço máximo estimado por item até R$ 80.000,00 são exclusivas para MPE 

e se tornam obrigatórias para todos os compradores públicos. Além 

disso, os itens de contratação ganham destaque. Assim, em licitações nas 

quais os itens sejam até 80 mil reais todos deverão ser exclusivos para 

MPE, salvo no caso das restrições do artigo 49. 

 

Aliás, denota-se que a impugnação se mostra 

inclusive, temerária. A própria impugnante Dimaster Comércio de Produtos 

Hospitalares, anexou a sua impugnação Nota Técnica n. 19/2015, do 

SEBRAE, onde ela, por meio do mesmo escritório Ortigara & Advogados 

Associados, suscitou questionamentos junto àquele órgão que a respondeu 

de forma clara e precisa sobre a aplicação da Lei aqui questionada. Para 

clareza, extrai-se do referido documento, sic: 

 

Pergunta: Ainda, estar-se-á efetiva e concretamente aplicando a Lei Complementar 
123/06 (com as alterações da LC 147/14), se participarem do certame, exclusivamente 
MEs e EPPs, não locais ou regionais?  

Resposta: Havendo três potenciais fornecedores para o produto/serviço localizados no 
município ou região está autorizada a administração a realizar certames exclusivos para 
MEs e EPPs. Neste caso é possível que participem apenas MEs e EPPs não regionais. 
Caso contrário não estarão atendidos os requisitos da LC 123.  

Pergunta: Por fim, estarão sedimentadas as políticas setoriais de oferta de tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido, às MEs e EPPs, sem que se apoiem em políticas de 
desenvolvimento tecnológico e fomento regional e municipal?  

Resposta: A LC 123 traz uma política pública de fomento aos pequenos negócios em 

diversos eixos, incluindo o Uso do Poder de Compra. A aplicação dos dispositivos 



analisados por si só caracteriza a aplicação desta política de fomento e desenvolvimento 

regional, sendo desnecessário que haja o cumprimento de outro requisito formal.   

Pergunta: Compete as Órgãos Licitantes, antes da abertura dos editais, realizarem a 
pesquisa das empresas locais e regionais, aptas a participar do certame?  

Resposta: Há várias formas de comprovar a existência de empresas locais e regionais, 
como por exemplo os cadastros nas prefeituras, juntas comerciais, etc.  

Este levantamento não precisa ser feito pelo Órgão Licitante necessariamente. 
Mas é necessário que haja potenciais fornecedores no número mínimo de três 
para aplicação do tratamento favorecido.  



Pergunta: É legal, inibir a participação das demais concorrentes, sem que se 
implementem as políticas setoriais regionais ou locais?  

Resposta: A aplicação da LC 123 é a implementação de uma política local de fomento 

aos pequenos negócios, não sendo necessário estabelecer diretrizes em outro instrumento 

para caracterização da existência de políticas de desenvolvimento local. 

 

Para melhor elucidar, colhe-se o trecho do artigo 

publicado: 

 

...................... 

2.2. Tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte como forma de promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional  

            De acordo com a redação antiga do art. 47 da LC 123/2006, nas contratações 
públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderia 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, desde que previsto e regulamentado na legislação do respectivo ente. 

            De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, essas 
normas não eram autoaplicáveis, e precisariam ser regulamentadas em suas 
respectivas esferas - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

            Com as alterações apresentadas pela LC 147/2014, foi excluído do texto do 
artigo 47  a  disposição "desde que previsto e regulamentado na legislação do 
respectivo ente" e incluída nova orientação junto ao parágrafo único: 

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) 

Parágrafo único.  No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais 
favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação 
federal.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)            

           Com a exclusão da frase "desde que previsto e regulamentado na legislação do 
respectivo ente", o artigo 47 da LC 123/2006, passa a ser autoaplicável em todas as 
esferas, porém com a orientação de que enquanto não sobrevier legislação estadual, 
municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e 
à empresa de pequeno porte, que deverá ser utilizada a legislação federal. O objetivo 
foi fazer com que os demais entes federados não aleguem impossibilidade de 
implantar as políticas por falta de legislação local. 



            Essa foi uma modificação significativa referente à obrigatoriedade de 
concessão de tratamento diferenciado para as contratações públicas, na 
Administração Direta e Indireta da União, Estados e Municípios.  A antiga redação do 
art. 47 previa que as pessoas políticas poderiam (e não deveriam) estabelecer 
tratamento diferenciado para promover o desenvolvimento econômico e social no 
âmbito municipal e regional, devendo, para tanto, elaborar legislação própria. 

            Com a nova redação, há a disposição de que 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. 

           Em suma, entendemos que essa obrigação acabou ocorrendo, pois, como 
anteriormente havia para a Administração apenas uma faculdade de propiciar as 
políticas de tratamento diferenciado do art. 48, muitos entes federados acabaram por 
não efetuar a legislação a respeito e, consequentemente, não puseram em prática 
essas políticas de incentivo. 

2.3. Licitações exclusivas para MEs e EPPs  

            O artigo 48, I, da LC 123/2006, c/c §1º., anteriormente às alterações 
introduzidas pela LC nº 147/2014, possibilitava a realização de processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de MEs e EPPs nas contratações cujo valor 
fosse de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), desde que o valor licitado não 
excedesse  a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

            Com a nova redação o artigo 48, I e com a revogação do §1º realizadas pela 
LC 147/2014, o referido artigo imprime o dever da Administração Pública em 
realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de MEs e 
EPPs nos itens de contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), não limitando mais a exigência de que o valor licitado não excedesse  a 
25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

Art. 48. [...] 

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) 

  Com as  alterações, não há dúvidas de que a medida adotada trará vantajosidade  
para as MEs e EPPs, tendo em vista a redução considerável na relação de empresas 
participantes do certame que se enquadram na Lei e a maior oportunidade e demanda 
de licitações exclusivas por itens. 

Diante das alterações, não há mais a preocupação apresentada pelo Prof. Jair 
Santana, essa licitação, que antes era limitada por esse valor, estava impactada por 
um limite quantitativo anual, que normalmente quem a realizava não tinha, porque não 
sabia quanto iria licitar durante todo o período. Então os R$ 80.000,00  tinha que estar 
limitados a 25% do total do que ia ser licitado. Ou seja, seria necessário que se tivesse 
um planejamento prévio acertado, austero e reto, para saber se podia, por exemplo, 
dentro dos 100%, tirar os 5% e saber se os 5% estão dentro dos R$ 80.000,00. É 



evidente, que se não houvesse esse planejamento não seria possível realizar a 
licitação exclusiva com segurança. 

Com a revogação do §1º do artigo 48, I, não há mais necessidade desse planejamento 
efetivo diário para realização de licitação exclusiva.                

Com isso, o art. 48, I, a partir de agora, o que era uma faculdade, passou a ser uma 
obrigação, ou seja, a Administração Pública 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). 

.................................... 

Fonte: CRUZ, Jamil Manasfi; OLIVEIRA, Simone Zanotello de. Novidades nas licitações com 
ME e EPP (LC nº 147/2014). Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4180, 11 dez. 2014. 
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/31060>. Acesso em: 5 mar. 2015. 
 

 

Clarividente então que não se pode negar vigência ao 

disposto no inciso I, do artigo 48, da Lei Complementar nº 123/2006, nos itens 

que apresentarem valor de até R$ 80.000,00, conforme previsto no edital de 

abertura do Processo Licitatório, de modo que, a improcedência das 

impugnações em análise é medida imperativa. 

 

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

I - (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)      
(Produção de efeito) 

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; 

 

* 

 

DECISÃO 

 

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 47 e 

49 da Lei Complementar n. 123/2006, julgo improcedentes as impugnações ao 

edital de abertura do Processo Licitatório FMS nº 10/2015, Modalidade Pregão 

Presencial nº 09/2015, propostas por CENTERMEDI COMÉRCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES e DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 



HOSPITALARES, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se na 

integra o referido Edital. 

 

Guarujá do Sul, em 09 de outubro de 2015. 

 

 

VERA LURDES SEGAT 

Gestora do FMS.  


