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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2015 
DECISÃO N.º 11/2015 

 
Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preço para eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
OUTSOURCING GERENCIADOR DE IMPRESSÃO, com a locação de 
impressoras laser multifuncionais, sem uso, não recondicionadas, com manutenção 
preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes 
necessários, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, 
não reciclado e não remanufaturado, sem fornecimento de papel, de acordo com as 
características especificadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1.  O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de 
suas atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria nº 064, de 
26 de dezembro de 2014 do CFMV, apresenta para os fins administrativos  que se 
destinam suas considerações e decisões acerca do pedido IMPUGNAÇÃO ao edital. 
 
1.2. Trata-se do pedido de impugnação ao Edital nº 12/2015, interposto pela empresa 
TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, por meio de seu 
representante Sr. Fabrício Oliveira C. Borges, folhas 553 a 559 do Processo 
Administrativo nº 3406/2014. 
 
2. DA DATA DO ENVIO DO PEDIDO  

 
2.1. Inicialmente, cabe apreciar o requisito de admissibilidade do referido pedido 
apresentado. 

 
1.2.1. O edital dispõe no item 9.1. “até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o 
ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para 

o endereço eletrônico pregao@cfmv.gov.br.” 
 

1.2.2. Diante disso, o pedido em questão, foi apresentado no e-mail institucional 
pregao@cfmv.gov.br, no dia 26/08/2015, às 11h51. Deste modo, o pedido 
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encontra-se TEMPESTIVO, estando em observância com a jurisprudências do 
TCU, conforme acórdão nº 1871/2005 Plenário. 

 

3 –DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE 
 
3.1. Em resumo, a empresa TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA, apresentou os seguintes pedidos: 
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4 - DA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA 
 
4.1 Após o recebimento da solicitação de impugnação ao edital, este Pregoeiro 
solicitou à manifestação da assessoria jurídica do CFMV, onde apresentou por meio do 
parecer nº 123/2015 sua manifestação.  

                                                
Parecer nº 123/2015/CFMV-ASJUR 

 
Brasília, 27 de agosto de 2015. 

  
Ao Senhor 
Michel de Lima 
Pregoeiro do CFMV 
 
 
Ementa: PA nº 3406/2014. Pregão Eletrônico. Contratação de Serviço de Outsourcing. 
Impugnação. Restrição à Participação. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.   
 

      
Lançado ao público o Pregão Eletrônico nº 12/2015, que 

veicula a contratação de serviço de outsourcing gerenciador de impressão para o Conselho 
Federal de Medicina Veterinária - CFMV -, veio aos autos Impugnação tempestiva - na 
forma da certidão grafada à fl. 565, item 2.2 da Agead -, proposta pela empresa Tecnolta - 
Equipamentos Eletrônicos Ltda., fls. 553/559.  

 
A glosa realizada pela Agead, fls. 565/566, destaca que a 

Impugnante se volta especificamente contra o item 6.1 do Edital, que restringe a 
participação no certame às microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do 
Artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
Nesse sentido, a Impugnante requer a reformulação ampla e 

irrestrita do Edital, sobretudo do seu item 6.1, de forma a privilegiar a eficiência, a 
proporcionalidade, a livre concorrência e a ampla competitividade. Subsidiariamente, 
requer a declinação dos motivos que levaram à restrição ora fustigada. 

 
É o relato. 
 
Ilustríssimo Sr. Pregoeiro, a restrição contra a qual se 

revolta a Impugnante decorre de ato administrativo vinculado da Administração Pública. 
Como cediço, a Lei nº 123, de 2006, com as alterações promovidas pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014, positivou exigência clarividente que deve guiar os agentes 
públicos responsáveis pela realização de licitação, notadamente: 

 

"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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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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) 

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 - 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);"   

 
A norma é de caráter cogente e não deixa espaço para 

manobra do agente público aplicador do direito posto, sobretudo quanto à formação do 
mérito administrativo.  

De outro lado, compreender no valor apontado no inciso I 
do Artigo 48 os valores acrescidos em função de eventuais prorrogações da avença, como 
advoga a Impugnante, além de infirmar o propósito da norma delineada no caput do 
artigo 47 - sobretudo no que atine à necessidade de ser conferido tratamento diferenciado 
à microempresa e à empresa de pequeno porte -, cria requisito inibidor do privilégio 
estatuído pelo legislador sem o devido respaldo normativo.  

 
Não obstante a íntima opinio iuris deste parecerista sobre as 

matérias veiculadas na Impugnação ora sub examine, a Advocacia-Geral da União divulgou 
a Orientação Normativa nº 10, alterada pela Portaria AGU Nº 572, de 13.12.2011 - 
publicada no DOU I 14.12.2011 -, que define as seguintes diretrizes sobre o mote em 
discussão:  

 
 
"A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E AS POSSÍVEIS 
PRORROGAÇÕES PARA: A) A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
(MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE 
COOPERATIVA); B) A ESCOLHA DE UMA DAS MODALIDADES 
CONVENCIONAIS (CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE); E 
C) O ENQUADRAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PREVISTAS NO ART. 24, 
INC. I E II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993." 
 
INDEXAÇÃO: SERVIÇO. VALOR. CONTRATAÇÃO. PRORROGAÇÕES. 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PEQUENAS EMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. LICITAÇÃO CONVENCIONAL. DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR. 
 
REFERÊNCIA: Arts. 7º, § 2º, inc. II, 8°, 15, inc. V, 23, caput e incs., §§ 1º e 5º, 24, inc. I 
e II, e 57, inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993. Arts. 44 e 48, da LC nº 123, de 2006; Arts. 5º, 
6º e 7º do Decreto n° 6.204, de 2007; Enunciado PF/IBGE/RJ 01. Parecer 
AGU/CGU/NAJMG 39/2007-MRAK; Acórdãos TCU 177/1994-Primeira Câmara, 
260/2002-Plenário, 696/2003-Primeira Câmara, 1.560/2003-Plenário, 1.862/2003-
Plenário, 740/2004-Plenário, 1.386/2005-Plenário, 186/2008-Plenário, 3.619/2008-
Segunda Câmara, 943/2010-Plenário. 
PROCESSO Nº 00400.010939/2010-50 
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS" 
 

Assim, e com a ressalva da impressão particular deste 
parecerista sobre os temas descortinados acima, a Orientação Normativa da AGU 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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destacada acima avaliza o deferimento dos pedidos veiculados na Impugnação, em 
especial para afastar, in casu, a exclusividade da participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte.  

 
É, s.m.j., o parecer.  
 

Montesquieu da Silva Vieira 
Advogado CFMV 

OAB/DF nº 19.379 - Mat. 0418 

 
 
5 - DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO 
 
5.1.  De pronto, é importante destacar que os atos praticados por esta Autarquia em 
seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, devem ser pautados pelos princípios da 
isonomia e da legalidade. Nesse sentir, a realização do certame atende aos princípios 
licitatórios sendo o edital previamente chancelado pela Assessoria Jurídica do CFMV, o 
que demonstra zelo pelo cumprimento da legislação vigente e princípios que regem os 
atos da Administração Pública, especialmente as exigências da Lei nº 8.666/93, Decreto 
nº 5.450/05 e IN nº 02/2008 MPOG. 
 
5.2.  Quanto a aplicabilidade do raciocínio da Orientação Normativa suscitada pela 
Assessoria Jurídica do CFMV, onde orienta que: "A DEFINIÇÃO DO VALOR DA 

CONTRATAÇÃO LEVARÁ EM CONTA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E AS POSSÍVEIS 
PRORROGAÇÕES PARA: A) A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA (MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA)", é  cabível ao caso, pois o 
artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/93 dispõe que 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”.  
 
5.3. Desta modo, a adoção de tal critério prestigiam-se os princípios da isonomia, da 
economicidade e o da ampliação da competitividade, sem afronta ao comando 
constitucional que prevê política pública de favorecimento e estímulo às entidades de 
menor porte, consolidada pela Lei Complementar n° 123, de 2006. 

 
6 - DA CONCLUSÃO 
 
6.1. Diante de todo o exposto e por força do art. 11, inciso II do Decreto 
5.450/2005, este Pregoeiro decide por conhecer da impugnação interposta pela 
empresa TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, para, no 
mérito, DAR-LHE provimento.  
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6.2. Sendo assim, será feita a retificação do edital e nova abertura de prazo após a 
sua republicação, consoante ao que estabelece o § 4° do art. 21 da Lei nº. 8.666/93. 
 

Brasília, 27 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 


