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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2016 
ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO N.º 03/2016 

 
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviços de impressão e confecção de material gráfico, com vistas ao atendimento das 
necessidades do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, tudo conforme as 
especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência. 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ 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 060, de 
21 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 08/2016, interposto pela empresa 
INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA., por meio de seu representante Sr. 
Guido Rimini, folhas 206 do Processo Administrativo nº 6834/2015. 
 

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 06/05/2016, às 17h06. Deste modo, o pedido 
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 INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA, 
apresentou seus argumentos no seguinte sentido: 
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Prezado pregoeiro, 
 O referido pregão eletrônico tem uma estimativa de R$ 219.002,00 . 
 Apesar disso, ele saiu com participação exclusiva para ME . 
 A lei das licitações estabelece um limite máximo de R$ 80.000,00 para exclusividade de 
MEs . 
 A partir deste valor, a licitação deveria ser aberta para ampla participação com 
preferência para ME . 
 Diantes do exposto, solicitamos que seja alterada a condição de participação . 
  
Atenciosamente, 

 

4 – DA MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE 

 
4.1 O caso em questão não demanda a manifestação da área demandante do objeto, 
haja vista se tratar de questões restritas ao critério de participação dos licitantes.  
 

5 – DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO 

 
5.1.  De pronto, é importante destacar que os atos praticados por esta Autarquia em 
seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da 
isonomia e da legalidade, sendo o Edital previamente chancelado pela Assessoria Jurídica 
do CFMV, o que demonstra zelo pelo cumprimento das legislações vigentes. 
 
5.2.  No caso em questão, não pode prosperar o pedido da impugnante, haja vista que a 
adoção de tal critério de participação exclusiva, é fundamentada na política pública de 
favorecimento e estímulo às empresas de menor porte, fundamentada pela Lei 
Complementar n° 123, de 2006 e suas alterações, assim vejamos: 

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) 

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);   (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 
5.2.1. Ora, se o próprio edital, em seu Termo de Referência, apresenta a justificativa 
pela escolha da contratação POR ITENS, visando assim acudir o maior número de 
interessados em participar da licitação, a Administração deve avaliar o valor 
individual de cada um deles. 
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5.2.2. Neste sentido, deve-se destacar que, nas licitações processadas por itens, 
cada item corresponde a um objeto a ser disputado de forma autônoma entre 
os licitantes, de sorte que, ao final do certame cada item será adjudicado e 
posteriormente contratado com o seu vencedor. 
 
5.2.3. Sobre o tema, a AGU em seu Parecer nº 01/2013/GT/Portaria nº11, de 10 
de agosto de 2012 e Despacho CGU nº 296/2013, diz o seguinte: “Em caso de 
licitação por itens ou lotes/grupos, o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) deve ser aferido em relação a cada item/lote/grupo licitado e não pelo 
valor geral do certame”. 
 
5.2.4. Corroborando com o Parecer supra, o TCU firmou entendimento no mesmo 
sentido, de conferir exclusividade de participação às microempresas e empresas de 
pequeno porte em itens de licitação cujos valores não superem R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), conforme Acórdão n.º 2957/2011-Plenário, TC-017.752/2011-6. 

 
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 
INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA, para, no mérito, NEGAR-LHE 
provimento.  
 
6.2. Sendo assim, ficam mantidas todas as condições previstas no Edital do Pregão n.º 
08/2016. 

 
Brasília, 10 de maio de 2016. 

 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 

 

 


