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PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - ESTADO DO PARANÁ. 

EXMO. PREFEITO(A) MUNICIPAL 

ILMO. PREGOEIRO MUNICIPAL 

EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO ELETRÔNICO 120/2019 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - OBSERVÂNCIA DE COTA 
EXCLUSIVA - ME e EPP - EXIGÊNCIAS FORMAIS 

EXACERBADAS 

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 01.328.535/0001- 
59, sediada na Rua Pica-Pau, nº. 1211, CEP 86.700-100, Centro, na cidade de 
Arapongas, Estado do Paraná, vem, respeitosamente à honrosa presença de 
Vossa Senhoria, com fulcro na Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520j2002, para IMPUGNAR 
O EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 120j2019, diante das razões 
fáticas e jurídicas a seguir apontadas. 

1. DOS FATOS: 

Vale ressaltar que a impugnante é uma empresa atuante no 
mercado de Fornecimento de Produtos Hospitalares, reconhecidamente 
cumpridora de suas obrigações legais e sociais, especialmente quanto ao fiel 
cumprimento dos contratos firmados com a administração pública de diversos 
Municípios brasileiros. 

Outrossim, inobstante a necessária impugnação ao edital 
indicado, é sabedora da boa-fé e lisura desta Prefeitura Municipal e de todos os 
seus integrantes, ao passo que referida insurgência se dá apenas no interesse de 



resguardar a participação desta Empresa no certame licitatório que virá, de 
maneira a estimular a ampla concorrência, inclusive em benefício desta Prefeitura, 
que poderá pautar-se pela proposta mais vantajosa, princípio fundamental do 
certame licitatório. 

2. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

Consoante previsão expressa contida no art. 41, §2º, da Lei 
8.666/93, qualquer licitante tem o prazo de até dois dias úteis anteriores à 
abertura das propostas (07/11/2018) para impugnar o edítal, ao passo que esta 
peça é, portanto, tempestiva. 

certame licitatório. 
Ademais, esta Empresa indica, desde já, que participará do 

3. DAS RAZÕES. 

3.1. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À COTA EXCLUSIVA DE ME 
e EPP - ATÉ R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). 

Primeiramente, conforme constou do Edital, especificamente 
no item 7.5, esta respeitável Prefeitura indicou expressamente que a existência de 
cota reservada às ME ou EPP. 

Referido entendimento vai absolutamente de encontro com a 
previsão contida no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2003: 

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); 

Contudo, não há demais sinais de que de fato haja cotas 
reservadas, tampouco há justificativa no Edital sobre a potencial exclusão destas. 

N este caso, porém, pelo que consta da especificação detalhada 
e itens indicados no Anexo I, não foi observada a exclusividade da contratação 
in casu, sem qualquer indicação dos motivos desta exclusão! 



Contudo, não está demonstrado as razões de exclusão da cota 
reservada e exclusiva, ao passo que pugna pela observância à exclusividade no 
que tange ao limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Importante mencionar que, no geral, as licitações abertas para 
Município tem observado à risca este regramento, não sendo compreensível o 
porquê da mudança neste Edital. 

Diante do exposto, requer seja revisto o Edital, fazendo 
constar o lote/item exclusivo para participação de ME, MEl ou EPP, cujo valor 
não ultrapasse R$ 80.000,00. 

o TCE - PR tem entendimento no sentido de obrigatória 
observância à cota exclusiva: 

"REPRESENTAÇÃO DE LEI N.o 8.666/93. LICITAÇÃO DE 
PNEUMÁTICOS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 
DA LEI COMPLEMENTAR N.o 147/2014. 01. Licitação de 
pneumáticos. Exigência de origem nacional dos produtos. Matéria 
analisada pelo Acórdão n." 556/2014 do Tribunal Pleno. Cláusula 
restritiva. Ilegalidade. Necessidade de adoção de medidas legais 
alternativas que permitam obstar a contratação de fornecimento de 
produtos de baixa qualidade. Ausência de má-fé. Recomendação. 
02. Falhas na aplicação da Lei Complementar n." 147/2014. I) Falta 
de previsão no edital da cláusula de participação exclusiva das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 11) Falta de previsão 
da cota de até 25% destinadas as Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. III) Prazo para habilitação tardia foi de 02 dias, 
como previsto na redação anterior da Lei Complementar n." 
123/2006, antes da alteração para 5 dias incluída pela Lei 
Complementar n.? 147/2014. Aplicação de entendimento exarado 
no Acórdão n.? 2122/2016 do Tribunal Pleno. Dificuldades técnicas 
apresentadas por municípios à época para implementação da Lei 
Complementar n.? 147/2014. Posterior inclusão na legislação 
municipal de dispositivos que observam os benefícios estabelecidos 
pela legislação federal. Efetiva participação de micro e pequenas 
empresas no pregão impugnado. Ausência de prejuízo. Procedência 
da representação com recomendação ao Município de 
Chopínzínho", Número do Ato: 1711/2017-Tribunal Pleno 
Processo: 116239/15 Colegiado: Tribunal Pleno Assunto: 
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993 Entidade: MUNICÍPIO DE 



CHOPINZINHO Interessados: ANDRE ADEMIR GHIDIN, LEOMAR 
BOLZANt MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO e outros. Advogados: 
ÁRISTON CARLOS GHIDIN J ÁRISTON CARLOS GHIDIN Relator: 
IVENS ZSCHOERPER UNHARES Data de Publicação: 27/04/2017 
Data da Sessão: 20/04/2017. Veículo de Publicação: DETC. Número 
da Publicação: 1581/2017". 

Eis a conclusão da Representação acima citada: 

1- Julgar procedente a presente Representação da Lei n. o 8.666/1993 com 
vistas a recomendar ao Município de Chopinzinho que, em próximos 
procedimentos licitatórios, deixe de exigir a procedência nacional dos 
objetos licitados e respeite os beneficios previstos na Lei Complementar n. o 
123/1990, com alterações da Lei Complementar n. o 147/2014, para micro e 
pequenas empresas. 

Ora, não há no Edital absolutamente nenhuma justificativa dos 
motivos da exclusão da cota exclusiva, o que macula o certame, sendo que, nestes 
casos, como dito, ao menos deve haver as justificativas no Edita}, justamente para 
que possam ser impugnadas igualmente. 

Ante a todo o exposto, com base nas disposições legais, 
jurisprudenciais e doutrinárias indica das nesta defesa administrativa, a 
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, impugna o Edital de 
Licitação Pregão nº. 126/2018 requerendo que seja observada a 
exclusividade de participação de ME, MEl ou EPP cujo valor seja de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). 

4. CONCLUSÃO. 

Ante a todo o exposto, com base nas disposições legais, 
jurisprudenciais e doutrinárias indicadas nesta defesa administrativa, a 
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP impugna o Edital de 
Licitação Pregão nº. 12 0/2 O 19 requerendo que: 

1. Seja observada a exclusividade de participação de ME, 
MEl ou EPP cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais); 



Requer seja formalmente comunicada a respeito, para o fim de tomar 
providências em caso de indeferimento desta impugnação (representação no 
TCE, Mandado de Segurança etc.). 

Termos em que, com os i. documentos, j. aos autos, p. r. 
DEFERIMENTO. 

Arapongas-PR, 10 de Janeiro de 2020. 

CLASSM - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 
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PROCURAÇÃO 

CLASSMEI> - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNP.I sob n." O1.32S.535/0001-59. com sede na Rua Pica-Pau, 1211. Arapongas - Pr; 11I •. .stc ato 

representado por Sl a sócia administradora Míchele Cristina Cardoso da Silva Machado. 

brasileira. casada. empresária, portadora da Cl. RG. n", 7.HS7.674-0-SSP-PR; inscrito no CPF 

sob n", 878.622.989-34. residente na cidade de Arapongas - PR; neste ato nomeia c constitui 

seu bastante procurador Arthur Ferreira Ricci de Lima, vendedor, brasileiro, solteiro. 

portador da CI. RG. n". IO.383.395-7/SSP-PR, inscrito no C'PF sob n". 063.71O.159-66, a quem 

contere amplos po eres para representar a outorgante junto aos órgãos públicos de ordem 

federal. estadual c municipal. podendo para tanto realizar o cadastro da outorgante junto a esses 

úrgãos, assinar rcqu erimcntos. requerer cdituis, participar de licitações nas modalidades: pregão 

presencial. pregão eletrônico. tomada de preço. carta convite. concorrência publica. podendo 

especialmente negociar preços e demais condições, ofertar lances, confessar. transigir. desistir. 

firmar compromissos ou acordos. assinar propostas. documentos de habilitação, atas, contratos. 

c outros documento: que se façam necessários, interpor recursos e renunciá-los. substabclecer. 
enfim praticar todo t' qualquer ato necessário para o bom I.! fiel desempenho do mandato. 

YAI.lUADI·:: 11/12/2020. 
;'"" - ~J ~ , " '",. Arapongus. 17 de Dezembro de 20 I ~. 
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"f§>' Sócia Administradora 

1· TABEI.IONATO • RICARDO ANTONIOI.I GRASSANO 
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Araponças. 18 dê DêZ moro de 201 9 
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PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE RENASCENÇA 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDIT AL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2019 

Impugnante: Classmed - Produtos Hospitalares Eireli 

I - RELATÓRIO: 

Trata-se de Impugnação ao Edital de Licitação, modalidade Pregão 

Eletrônico n° 120/2019, que tem por objeto o Registro de Preços para Futura e eventual 
aquisição de medicamentos. 

De acordo com a Requerente, não foi observada a exclusividade da 
contratação de ME ou EPP. 

Sustenta que não está demonstrado as razões de exclusão da cota 

reservada e exclusiva, bem como a não observância á exclusividade no que tange ao limite 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Requer, ao final, a retificação do Edita! para que seja observada a 

exclusividade de participação de ME, MEl ou EPP cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). 

A Impugnação é tempestiva, motivo pelo qual passo a sua análise. 

11 - FUNDAMENTAÇÃO: 

A Lei Complementar n° 123/2006, em seu artigo 48, inciso I, com 

as alterações trazidas pela lei 147/2014, estabelece que: 

PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
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PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE RENASCENÇA 

"Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública: 

I - deverá realizar processo licitatorio destinado exclusivamente à 
participação de microernpresas e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratacão cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais); 
( ... )" 

De outro modo, a exceção á regra foi inserida no artigo 49, que 

assim estabelece: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts . .:17 e -/8 desta Lei 
Complementar quando: 
I - (Revogado): 
II - não houver um minimo 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 convocatorio: 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as 
microentpresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso 
para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser contratado: 
IV - a licitação for dispensável ou inexigivel, nos termos dos arts. 
2 -/ e 25 da Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, excetuando-se as 
dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas 
quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o 
disposto no inciso I do arfo 48. " 

Neste sentido, o legislador determinou que se 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 contrato não há obrigatoriedade de exclusividade na contratação. 

Nos dizeres do ilustre professor Marçal Justen filho trata-se da 

equação custo-benefício. Leciona, ainda, que a "a vantajosidade abrange a economicidade 

impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos 

recursos públicos. Toda atividade administrativa cornporta um enfoque sob o prisma do 

custo-benefício. " 
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PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE RENASCENÇA 

No caso em apreço, a impugnante alega que não houve a 
justificativa dos motivos da exclusão da cota exclusiva. 

Todavia, ao contrário do alegado, resta demonstrado no Termo de 

Referência Anexo I do presente edital que a aplicação da exclusividade para as 

Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas representou prejuízos ao 
Município de Renascença. 

Diante disso, observa-se que o inciso Ill, do artigo 49 permite que a 

Administração Pública recuse a aplicação do tratamento diferenciado a MEs e EPPs 

quando se mostre inconveniente e não eficiente a aplicação da política na aquisição de 
determinado bem ou contratação de serviço. 

lU - DECISÃO: 

Diante disso, entendo por julgar improcedente a impugnação 

apresentada pela empresa Classmed - Produtos Hospitalares Eireli, dando-se regular 
trarnitação ao feito. 

Renascença, 10 de janeiro de 2020. 

~L. Q, 1,\....Jl. 
Luciane Eloise Lubczyk 

Pregoeira 
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.\c )!I!tl a JlcL"i\J pr()fcricl.l j11..-L1 Preg(Jcira pelos S~L1:; p.ropnus 
fLlnJaHlt'l1lfl~ c. crm:CljL1cntClllClltl' iulgcJ irnp .occdcnrc a impugnacão a() edita! 

aprcSCtHrlJ,l peJ., Clllpl'LS:.t Classmed - Produtos 1I(}~pitalarcs Elrelí, 

H_coa:CCi1(,"a, III de janeiro de .:'( I'::U. 

Lessir Canan Bortoli 
Prefeito 
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