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Ofício 040/2016 

Jaguariúna, aos 05 de abril de 2016. 

 

Assunto: Impugnação de Edital – Pregão Presencial nº 045/2016 – “Aquisição de peças, 
tubos e outros materiais hidráulicos – POR COTAS – SRP”. 
 
Prezados Senhores, 

 

Infere-se dos autos que a empresa POLIERG – Indústria e Comércio Ltda., inscrita no 

CNPJ sob nº 45.010.717/0001-52, impugnou o edital do certame em epígrafe, notadamente a 

regra constante no Item 3.1.2., a qual determina participação exclusiva às microempresas e 

empresas de pequeno porte, exceto para o Item 36. 

Alega, resumidamente, que o objeto licitatório corresponde ao seguimento de mercado 

em que as marcas tradicionais não se enquadram nessas categorias, ficando impossibilitadas 

de participar do certame. Alega, ainda, que as microempresas e empresas de pequeno porte são 

somente revendedoras, agregando custos diversos, tributos, transportes e lucros, acarretando a 

onerosidade da aquisição. Requer o processamento da impugnação, a suspensão do certame, 

bem como o deferimento da impugnação, a fim de: 1) eliminar a permissão de participação 

exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte; 2) estabelecer que empresas dessas 

categorias deverão estar sediadas no local ou na região do fornecimento e ter capacidade 

própria, inclusive técnica, para cumprir regras do Edital. 

O artigo 47, da Lei Complementar nº 123/2006, dispõe: 
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) (grifos nossos) 

O artigo 48, do mesmo diploma legal, prevê:  
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) 
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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) (grifos nossos) 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 

cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. (grifos nossos) 

Compulsando os autos, verifica-se que os valores estimados, exceto dos itens 36 e 37, 

se somados, são inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

A Lei é clara quanto realização de processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte quando os valores estimados dos 

itens forem até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Outrossim, note-se que os itens 36 e 37 constituem um mesmo objeto (mesma 

especificação = mesmo item), o qual foi fragmentado, reservando-se 25% participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte (Item 37), bem como garantindo-se 

a participação de todas as licitantes (Item 36), uma vez que os valores estimados, se somados, 

ultrapassam o definido em lei (R$ 80.000,00). 

Clara é também a Lei quanto à reserva de cota exclusiva, no percentual de 25%, em 

objeto de bens de natureza divisível, o que é o caso desse certame. 

Em tempo, quanto ao pedido de estabelecer que empresas dessas categorias deverão 

estar sediadas no local ou na região do fornecimento e ter capacidade própria, inclusive 

técnica, para cumprir regras do Edital, esta Administração não autonomia para exigir além do 

que está definido em Lei. 

Diante todo o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada pela 

empresa POLIERG – Indústria e Comércio Ltda.  

Sem mais para o momento. 

 

 

______________________________ 
LILIAN R. S. V. F. PAOLIELLO 

Pregoeira 


