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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA   

 

 

 

EDITAL DO PREGÃO CFMV Nº 08/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6834/2015 

REGISTRO DE PREÇO Nº01/2016 

Sessão Pública: 18.05.2016 as 09h:00mim  

THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.514.896/0001-

15, com sede na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, situada na 

Rua General Bertoldo Klinger nº 69/89/111, Bairro Vila Paulicéia, CEP: 09688-000, 

regularmente constituída, com fulcro no art. 9º, da Lei nº. 10.520/2002, artigo 41, 

§§1o e 2º da Lei n. 8666/93, oferecer 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

aos termos do Edital da Licitação, Pregão Eletrônico n.08/2016 permitindo a 

participação, EXCLUSIVA de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  em 

desconformidade entre o objeto do edital e o disposto no artigo 10º do Decreto n.º 

8.538/15 que regulamentou a  Lei Complementar nº. 123/2006: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 
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1. Considerando-se que a data da realização 

da Sessão está prevista para o dia 18 de maio de 2016, quarta-feira e o prazo 

disposto no artigo 18 do Decreto 5.45/2005, é tempestiva a presente 

impugnação ofertada nesta data.  

 

II –DO OBJETO DO CERTAME 

 

2. O presente Pregão Eletrônico n. 08/2016, foi  

promovido visando à contratação de empresa para fornecimento de material 

gráfico correspondente a cédulas de identidade médico profissional definitiva e 

provisória e dos membros do CFMV.   

 

3. Da análise do próprio objeto e da finalidade 

que o mesmo se destina, é inegável tratar-se de um objeto especifico e 

complexo, que para garantir a segurança e controle sobre a impressão e 

confecção de cédulas de identidade profissional, condicionará à expertise e da 

seleção da melhor proposta entre os licitantes detentores de tal tecnologia e 

segurança. 

 

4. Não é de hoje, sendo de conhecimento 

público é notório, que este tipo de documento é visado pelos falsificadores para 

diversos fins conforme se verifica das seguintes reportagens: [a]  

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/02/falsificacao-de-documento-

representa-75-das-fraudes-registradas-em-mg.html [b] 

http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2015/10/noticias/norte/3912961-

quadrilha-que-vendia-documentos-falsos-por-ate-r-8-mil-e-desarticulada-em-

aracruz.html [c] http://new.d24am.com/noticias/amazonas/quadrilha-suspeita-

falsificar-para-fraudar-inss-presa-manaus/141222 [d] 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/grupo-e-preso-por-

fabricar-documentos-falsos-para-dar-golpes-em-lojas e [e] 

http://www.hipernoticias.com.br/cidades/policia-civil-prende-quadrilha-que-

aplicava-golpes-com-documentos-falsos-e-cartoes-clonados/45211. 
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5. O que reafirma a necessidade de que a Licitação 

destinada aquisição deste objeto tenha que privilegiar o interesse público, qual 

seja, garantir o controle na produção deste documento, em todo seu processo, 

já que, desde a confecção da chapa de impressão, da aquisição e controle do 

papel até o documento final pode ser desviado e cair na mão de falsificadores. 

 

6. Todavia, tais fatos não foram considerados para 

fins da aplicação do artigo 10º do Decreto nº 8.538/15 que regulamentou a Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, ao aplicar tão somente o 

artigo 6º do referido Decreto,  como se depreende do Item 6.1 do Edital, a 

seguir reproduzido: 

 

“”.1. A participação nesta licitação é EXCLUSIVA à 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados 

(cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa 

física ou empresário individual enquadrados nas situações 

previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06), 

pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da 

licitação e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

7. Nesse contexto, cumpre transcrever o disposto no  

diploma legal que regula a matéria:  

 

“Art. 6º  Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar 

processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de 

licitação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
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(...) 

Art. 10.  Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando: 

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte não for 

vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo 

ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, 

justificadamente; 

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 

25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos 

incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá 

ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno 

porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste 

artigo; ou 

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de 

alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos 

previstos no art. 1º1. 

                                                           
1 Art. 1º  Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual - 
MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: 
I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; 
II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e 
III - incentivar a inovação tecnológica. 
§ 1º  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União. 
§ 2º  Para efeitos deste Decreto, considera-se: 
I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação; 
II - âmbito regional - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou microrregiões, 
conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; e 
III - microempresas e empresas de pequeno porte - os beneficiados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos 
termos do inciso I do caput do art. 13. 
§ 3º  Admite-se a adoção de outro critério de definição de âmbito local e regional, justificadamente, em edital, desde que previsto em 
regulamento específico do órgão ou entidade contratante e que atenda aos objetivos previstos no art. 1º.  
§ 4º  Para fins do disposto neste Decreto, serão beneficiados pelo tratamento favorecido apenas o produtor rural pessoa física e o 
agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao 
Município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 
2006. 
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Parágrafo único.  Para o disposto no inciso II do caput, considera-se 

não vantajosa a contratação quando: 

I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou 

II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a 

aplicação dos benefícios. 

(...)” ( destaca-se)  

 

8. Todavia, restringir a participação ao 

certame apenas às microempresas, e empresas de pequeno porte empresas, 

macula o Instrumento Convocatório de nulidade insanável, o que, per si, 

configura ofensa a princípios disciplinadores da matéria, conforme a seguir será 

cabalmente demonstrado. 

 

IV – DAS RAZÕES PARA INTERPOSIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO 

9. Fundado na persecução da melhor da 

proposta e no respeito ao Princípio da Isonomia o instituto da licitação pública 

presta-se a garantir a satisfação do interesse da coletividade nas contratações 

efetuadas pela Administração Pública. 

 

10. A conjugação dos princípios norteadores 

dessa figura confere ao Administrador Público a persecução da escolha da melhor 

vantagem possível, a qual seria representada pelo menor preço, adensado a 

maior qualidade na prestação a ser recebida, assegurada o tratamento igualitário 

entre todos os que afluírem ao certame. 

 

11. A matriz constitucional dos mandamentos 

retro declinados é vislumbrada no caput do artigo 37, recepcionado no artigo 3º 

da Lei nº. 8.666/93, o qual dispõe:  
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“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo e estes estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 

ou irrelevante para o específico objeto do contrato; (...)”.( negrita - se) 

 

12. Todavia, a despeito do espírito do 

legislador ao regulamentar a Lei Complementar 123/2006, de acordo com o 

Decreto 8.538/15, que determinou em seu artigo 10º que as benesses previstas 

nesse diploma não são absolutas, nada justificam aplicá-los aleatoriamente, 

utilizando – as como panacéia para todas as contratações cujo valor subsuma-se 

ao teto previsto em lei. 

 

13. A exclusividade na participação de 

certames de empresas de pequeno porte e de microempresas deve ser adotada 

quando correspondente à necessidade e adequação da restrição. 

 

14. Isso significa que o objeto licitado deverá 

ser compatível com essa categoria de empresas de executar o objeto licitado, 

sob pena de comprometer outros valores protegidos pelo ordenamento jurídico, 

como o da universalidade de acesso aos licitantes na participação do certame, 
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associado intimamente a escolha da proposta mais vantajosa a Administração 

Pública.  

 

15. Por conseguinte, as medidas de proteção 

às pequenas empresas deveriam restabelecer o equilíbrio em relação às 

empresas de maior capacidade econômica, observando ainda os demais valores 

protegidos pela Constituição. 

 

16. A Administração Pública ao restringir a 

participação em certames não privilegia a pequena empresa, apenas desfavorece 

os outros segmentos empresariais, assim, tal conduta apenas da causa ao 

completo comprometimento de outros valores protegidos pela ordem jurídica, 

como uma contratação ruinosa a administração pública, em razão da falta de 

opção de ofertas às quais poderiam ser mais vantajosas à administração pública. 

 

17. Depreende-se pela leitura dos dispositivos 

legais já transcritos que a destinação de certames com participação exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte condiciona-se a ausência de 

prejuízo do complexo do objeto a ser licitado. 

 

18. No caso em tela, a restrição imposta pela 

Conselho Federal de Medicina Veterinária consubstanciada na vedação da 

participação de outras empresas, além de observar o disposto no artigo 10º do 

Decreto 8.538/15, acarretará sérios prejuízos a Administração Pública, haja vista 

o conteúdo do objeto do certame. 

 

19.  Corroborando o entendimento acima, 

importante colacionar decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação 

do Serviço de Identificação da MARINHA DO BRASIL SERVIÇO DE 

IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA no PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, pelo qual  

restou comprovada o caráter restritivo e prejudicial de editais que restringem a 

participação de empresas com a natureza da Lei Complementar n. 123/2006, 
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justamente por não se mostrar vantajoso a Administração Pública diante das 

especificidades do objeto licitado, devido aos requisitos de segurança, conforme 

a seguir trecho reproduzido parcialmente:   

 

 

“(...)  

3. DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

Acerca da solicitação de impugnação feita pelo 

peticionante, este pregoeiro, fundamentado em 

análise detalhada feita pelo setor responsável pela 

elaboração do processo licitatório com os demais 

membros da Comissão Permanente de Licitação, 

entende como procedente, em parte, o pedido de 

impugnação. Face ao exposto, seguem as 

considerações: I – “Nova apresentação de edital, 

determinando a inclusão e o atendimento aos 

Artigos 47 e 48 da Lei Complementar 147/2014, 

aplicando-se a exclusividade para Micro e Empresas 

de Pequeno Porte, para nos itens de contratação 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais);”. Participo que este Serviço de Identificação 

realizou justificativa para a não realização de 

processo licitatório com participação exclusiva de 

Microempresa e Empresa de pequeno porte, face ao 

seguinte enquadramento jurídico: Art. 49. Não se 

aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 

Complementar quando: 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 
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pequeno porte não for vantajoso para a 

administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

Ainda nesse sentido, informo que todo o processo 

foi encaminhado previamente para a Consultoria 

Jurídica da União – CJU, sendo aprovado por meio 

do Parecer Nº 2306/2015/GWL/CJU/RJ/CGU/AGU, e 

a devida justificativa encontra-se presente no 

processo, podendo ser consultado por qualquer 

licitante ou autoridade competente mediante 

solicitação. Visando dar maior publicidade, segue a 

justificativa presente no processo: “Insta 

consignar que, obstante ao disposto no art. 

47 da LC nº 123/2006, a matéria-prima papel 

filigranado ou fibra de garantia, objeto da 

licitação, decorrente de imposição prevista no 

Decreto nº 89.250/1983, impede a concessão 

de tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, no intuito de promover o 

desenvolvimento econômico e social, tendo 

em vista que, embora o valor previsto para o 

processo licitatório esteja abaixo do valor 

contido no inciso I do art. 48 da referida Lei 

Complementar, a aludida matéria-prima é 

adquirida, em sua grande maioria, da 

Empresa Multinacional Arjowiggins, 

fornecedora de papéis de segurança, com 

representação em São Paulo, que tem como 

objetivo criar obstáculos à falsificação e à 

reprodução fraudulenta, dificultando a ação 

de falsários e oferecendo alto padrão 

segurança aos clientes. A referida Empresa 
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somente comercializa o produto em rolo 

bailarina de grandes quantidades, o que 

levava, há bem pouco tempo, à necessidade, 

inclusive, de dispensa de licitação, tendo em 

vista que, à época, somente a Casa da Moeda 

do Brasil possuía o referido rolo bailarina, 

com sua marca d’água, conforme inciso II, do 

art. 49 da LC supra, sendo, a Thomas Greg & 

Sons e a Valid, atualmente participantes dos 

processos licitatórios dos Institutos de 

Identificação dos Estados, excluídas dos 

processos passados por não possuírem os 

requisitos de habilitação necessários para a 

concorrência. Mister ressaltar que o 

tratamento diferenciado e simplificado para 

as microempresas e empresas de pequeno 

porte não se torna vantajoso para a 

Administração Naval, s.m.j., conforme inciso 

II e III do art. 49, no referido processo 

licitatório, por envolver requisitos de 

segurança, com vistas a evitar falsificações 

que lesam patrimônio público, bem como 

privado. Ainda nesse sentido, existe a 

necessidade de uniformidade do processo de 

impressão de identidades da Marinha do 

Brasil, o que impossibilita a aplicação do 

inciso III do art 48 da LC 123/06, pois 

existem normas e procedimentos que devem 

ser verificados quanto às características do 

lote e do ano de emissão das carteiras de 

identidade, o que ocasionaria problemas para 

segurança das informações confidenciais caso 

o objeto da licitação fosse fornecido por 
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empresas diferentes.” Em virtude das 

justificativas apresentadas, a Comissão 

Permanente de Licitação entende como não 

procedente o pedido de impugnação 

referente à primeira solicitação feita pela 

empresa. (...)’ ( destaca-se) 

 

 

20. Das lições acima reproduzidas, na hipótese 

da participação exclusiva ser mantida, culminará na situação nas consequências 

catastróficas ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, porquanto vulnerará a 

competição, pois restringe o numero de competidores influindo diretamente no 

preço. E, por outro lado, possibilitará a participação de empresas desprovidas de 

expertise para a execução do objeto licitado. 

 

21. Além do que, muitas das empresas 

participantes deste segmento de ME e EPP utilizam de um subterfúgio que é 

possuir uma empresa com a tributação normal e outra com ME e EPP, criando 

uma confusão entre as empresas em que nada privilegia o objetivo descrito no 

artigo 1º do Decreto 8.538/15.  

 

22. Portanto, sob todos os ângulos analisados, 

à restrição prevista no Edital gera efeitos catastróficos, afigurando-se como 

inescusável descuido das autoridades responsáveis à delegação à empresa, cujos 

atributos inerentes à natureza da microempresa e empresa de pequeno porte ou 

cooperativas impedem a execução de objeto de alto grau de complexidade. 

 

23. Destarte, considerando-se a necessidade 

de contratação de empresa capacitada para cumprir fielmente o objeto da 

licitação, é imperativo que o alcance do certame seja tal que lhe possibilite 

escolher dentre todas as propostas, a mais vantajosa.  
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24. Cumpre ainda salientar que, é altamente 

preocupante que a confecção de um documento de tamanha relevância seja 

atribuído as pequenas empresas ou cooperativas, os quais, certamente, não 

detêm nem expertise, nem maquinário, ou tampouco estrutura para atender 

adequadamente às exigências técnicas elencadas no Termo de Referência. 

  

25. A restrição contida no edital conduzirá a 

Administração Pública promoção de seleção de empresas dissociada da escolha 

de alternativa mais vantajosa na satisfação do interesse público, porque reduziu 

substancialmente o universo de participantes no certame, impedindo empresas 

possuidoras de Know how técnico a participarem do certame. 

 

26. Sublinhe-se que o tratamento diferenciado 

e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não se torna 

vantajoso ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, por envolver requisitos 

de segurança, com vistas a evitar falsificações que lesam patrimônio público, 

bem como privado. Ainda nesse sentido, existe a necessidade de uniformidade 

do processo de confecção de cédulas de identidade funcional, pois existem 

normas e procedimentos que devem ser verificados quanto às características da 

numeração dos registros, o que ocasionaria problemas para segurança das 

informações confidenciais.  

 

IV – DO PEDIDO  

 

27. Pelo exposto, a ora impugnante requer 

seja: 

 

a. Atribuído efeito suspensivo à presente 

impugnação até a sua apreciação, a fim de que 

sejam evitados a execução de atos os quais possam 

vir a ser declarados nulos; 
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b.  Acolhida a impugnação objetivando a 

exclusão da exigência consubstanciada na 

vedação de participação de outras empresas 

senão as enquadradas nas categorias 

previstas na Lei Complementar nº. 123/2006 

e Decreto n. 8538/2015, eliminando a 

proibição presente no Edital do Pregão  

Eletrônico n. 08/2016; 

 

 

c. Na hipótese de deferimento dos 

pedidos formulados no item “b”, requer a 

Impugnante seja republicado o edital nos 

termos do artigo 21, § 4º da Lei n. 8.666/93 

Termos em que, pede deferimento. 

São Bernardo, 09 de maio de 2016 

 

THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 

 

mailto:faleconesco@thomasgreg.com.br

