
Estado de Santa Catarina
Municfpio Riqueza
Departamento de Licitag0es, Compras 0 Contratos

DECTSAO EM TMPUGNAqAO AO IIDIT AL,9s812022

I'ROCESSO I,ICITATORIO N" 958/2022
MODALIDADII: PNOCAO PITESITNCIAI, N' I8I2(122
IM PI]GNANI'II:
llazfio Social: AMAIIILDO LANZINI IIIRELI
CNPJ/CPF n": 00.547.66410001-75

Endereco:
Rua Torres Gongalves, no 133, Erechim/Rs. CEP 99700-422

Nos terrnos, da Lei Federal n'. 10.520102 e Lei Fedelal n" 8.666/93, antc o parccer
juridico 02212022, DECIDO CONHECER a impugrrag6o apresentada, NIIGANDO-I,ll11
PROCEDENCIA, ern todos os pedidos para alteragio instrumento convocat6rio.

Ci6ncia aos licitantcs pela pLrblioagdo no enclerego eletr6nico:

yl. -1,l1rtlU.

Riclr"rezalSC,02 de maio dc 2022.

Pregoeira

Designados pela Portaria 536 de 08 de dezembro de 2021
Departamento de Licitagdes, Compras e Contratos

Municipio de Riqueza - SC

Rua JoSo Mari, 55 - Centro CEP: 89.895-000 - Riqucza SC.

CNP.I/MF: 95.988.309/000 I -48

Ironc/l'-ax (0xx49) 61 5 -3200 - E-rna i I : I ic itacao@rici ucza. sc. gov. br
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PARECER JURIDICO 02212022

DEPARTAMENTO DE LICITAQflES COMPMS E CSNTRAT9S

IMPUGNAQAO PNOCESSO LICITATORIO N. 95812022

PREGAO PRESENCIAL N. 1812022

RELAT6RO

As empresas AMARILDO LANZINI ElRELl, inscrita no CNPJ sob

no00.S47.GO4/OOO1 -75, apresentou tempestivamente IMPUGNAQAO AO EDITAL do

processo supracitado, alegando restrigSo do instrumento convocat6rio de forma

ilegal a participagSo do interessado, porquanto consagra condig6es discriminat6rias

fundada em crit6rios ndo pertinentes e/ou irrelevantes para o objeto da contratagSo'

Ao final pede que a AdministragSo se abstenha de exigir a condigSo

constantes no item 5.4 do edital, e exclua a prioridade constante na Lei

complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alternativamente, que seja

suspensa a licitagSo para adequagSo do edital'

E o breve relato. Passa-se ao parecer'

FUNDAMENTA9AO

lnicialmente, cumpre observar que o exame do presente auto restringe-

se aos aspectos jurfdicos, excluidos aqueles de natureza t6cnica. Em relagSo a

estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos

conhecimentos especfficos imprescindiveis para a sua adequagSo ao interesse

pfiblico, tendo observado todos os requisitos legalmente impostos'

Entende-se pertinente trazer d baila os dispositivos constitucionais que

tratam das microempresas e empresas de pequeno porte, j5 que se trata das

normas que fundamentam as normas infraconstitucionais que regulam a mat6ria'

Transcrevem-se, portanto, os artigos 170 e 179, inseridos no Titulo vll, que trata da

ordem economica e financeira, no capltulo l, relativo aos princfpios gerais da

atividade econOmica.

Art.lT0.Aordemecon6mica,fundadanavalorizagiodotrabalho
l.,rhrno e na livre ini"i"tira, tem por fim assegurar a todos exist6ncia

Jignu, conforme o" Jitur"" da justiga social, observados os seguintes

princIpios:
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(.. .)
lX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte

constituidas sob as leis biasileiras e que tenh-am sua sede e

administragao no Rais. 1ReOa96o dada pela Emenda constitucional no 6'

de 1995)
iara,graio 6nico. E assegurado a todos o livre exercicio de qualquer

atlviO"aOe econ6mta, inJependentemente de autorizagSo de 6rg6os

fUOti"ot, salvo nos casos previslos em lei' (grifowse)

Art. 179. e Uniio, os 'Estados, o Disiiito Federal e os Municipios

Oispensarao is microempresas e is empresa-s de .pequeno 
porte'

assim definidas ", l"i, iratamento juridico diferenciado, visando a

in-""ntiua-tus pela simpiitcagao de suas obrigag6es administrativas'
irilutari"", pr6viAenciarias e trediticias, ou pela eliminagSo ou redugSo

destas por meio de !ei. (grifou-se)

Dando concregeo ao princfpio constitucional do tratamento favorecido

ds microempresas e empresas de pequeno porte, foi editada a Lei complementar no

123t2006, alterada pela Lei Complementar no 147t14' No que respeita As

contrataq6es p0blicas, a LC 123t2006 tratou do tema no capftulo V - Do Acesso aos

Mercados, na Segao I - das Aquisig6es Pfblicas, nos artigos 42 a 49'

A Lei Complementar no 123tOO institui o Estatuto das Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte em ambito nacional, que at6 o ano de 2014 previa a

faculdade dos entes politicos em concederem tratamento diferenciado e simplificado

para tais esp6cies emPresariais.

Com o advento da Lei Complementar no 147t14 o que era faculdade

passou a ger obrioatoliedade, tornando vinculativo o ato administrativo de dispor em

licitagSo p0blica a benesse ds microempresas e empresas de pequeno porte'

Em consondncia com a alteragSo deste artigo encontra-se artigo 48,

$3o, da mesma Lei Complementar, que possibilita o privil6gio das ME e EPP's locais

ou regionais, no pagamento a maior em at6 10% do melhor prego vdlido'

Cumpre ainda esclarecer que a pr6pria Lei Complementar 12312006

estabelece as situag6es em que o regramento acima citado nao se aplica, o que nao

ocorreu no presente caso nos termos do conte0do do procedimento licitat6rio, in

verbis:

Art.49. N5o se aplica o disposto nos arts. 47 e48 desta Lei complementar

quando:
i' - os crit6rios de tratamento diferenciado e simplificado paru as

microempresase"*p,"','depequenoportenSoforemexpressamente
previstos no instrumento convocat6rio;
ll - n6o trouvei um minimo de 3 (tr6s) fornecedores competitivos

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
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sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigancias

estabelecidas no instrumento convocat6rio;
ffi - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e

"rpr".u, 
de pequeno-porte n5o for vantajoso para a administragSo p0blica

; ;;il;r";tar prejuizo'ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

M - 
" 

fi"it"qdo for aisa;;;6vel 
'ou 

inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da

Lei no 8.666 , de 21 de junho de 1 993'
V - a ticitagio for Oisplnsavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25 da

t-ei ni A.OOO , de 2l Oe junfro de 1993, 6xcetuando- se as dispensas tratadas

p"io. in"iioi t" tt Ooirt.24 da mesma Lei, nas quais a compra dever6 ser

i"it" pr"t"r"ncialmente de microempresas e empresas de pequeno porte,

,pti."nOo-.e o disposto no inciso I do art' 48' (grifei)

Ao seu turno, o Decreto Federal no 8.538/2015, aplicSvel ds

contratag6es no ambito da administragSo priblica federal, dispos os objetivos dos

privi169ios da seguinte forma:

Art. 10 Nas contratag6es p0blicas de bens, servigos e obras, dever6 ser

concedido tratamenio favorecido, diferenciado e simplificado para as

microemprer". " 
urptesas de pequeno porte, agricultor. familiar, produtor

iurrr p"iroa tisica, 'mi"to"mptbendedor individual - MEI e sociedades

coopeiativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

i_ piomover o desenvolvimento economico e social no 6mbito

local e regional;
(. ..)

5 t" s,oordinam.se ao disposto neste Decreto, al6m dos 6rg5os da

idrinirtrrg6o p6blica federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as

iunJ"qO"r'pgblic;;, as empresas. p6blicas, as sociedades de economia

mirta L a. ,j"ruir 
"ntidades'controladas 

direta ou indiretamente pela Uni6o.

Por sua vez, o Decreto Municipal 4.066t2021, trouxe a seguinte

regulamentagSo:

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as

microemprerur, 
- 

"rpr"t"a 
de pequeno porte, agricultores familiares'

produtores rurais, i"sto" fisica,'microempreendedores individuais e

sociedades cooperativas de consumo nas contratag6es p6blicas de bens,

."rigor e obras no 6mbito da administragSo p0blica municipal'

Art. 10 Nas coniratrqo"t publicas de bens, servigos e obras, devera ser

concedido tratamentl favorecido, diferenciado e simplificado para as

microemprerffi " "rpresas 
de pequeno porte, agr'tcultor..familiar, produtor

irrrf p"iroa fls-ica, 
'microemprbendedor individual - MEI e sociedades

coopeiativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: 
.

| - promover o desenvolvimento econ6mico e social no ambito local e

regional;
(...)
Art. 30 Para aampliagS0 da participagS0 das microempresas e empresas de

pequeno porte nas licitagOes, os 6rg5os ou

do objeto da contratagSo, nio 
- 

utilizar

injusiificadamente a participagSo das

pequeno porte sediadas localmente ou na

entidades contratantes :

(..)
itt - deverSo, na definigSo
especificag6es que restrinjam
mibroempresas e empresas de

regiSo;
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lV - sempre que posslvel, condicionar a contratagSo ao emprego de mao.

de-obra,'materiais, tecnoiogia e mat6rias-primas existentes no local para

execugSo, conservagSo e oPerag5o.
Art. e; As necessidlOes Of compras de gOneros alimenticios perecfveis.e

outros produtos pereciveis, por parte dos 61g6os da.Adm.inistragso Direta do

Municipio, ,rr, ,rirrquias'e fundag6es, Jociedades .de economia mista,

".pr"iri 
p0blicas e demais entidades de direito privado controladas, direta

ou indiretamente, peto Municipio, serSo preferencialmente adequadas d

oferta de produtores locais ou regionais.

$ 1o As compras deverSo, sempre que possivel,_ser subdivididas em tantas

[arcelas quantas necess6rias, para aproveitar as peculiaridades do

mercado, visando A economicidade.

s 2o A aquisigSo, salvo raz6es preponderantes, devidamente justificadas,

ievera ser plineiada de forma a considerar a capacidade produtiva dos

fornecedorei tocais ou regionais, a disponibilidade de produtos frescos e a

facilidade de entrega noslocais de consumo, de forma a evitar custos com

transPorte e armazenamento.
(.. .)
Art. 11 Nas contratag6es p0blicas da administragSo direta e indireta'

auiarquica e fundaci6nal, federal, estadual e municipal, dever6 ser

concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e

"rpr".ffi 
de pequeno porte objetivando a promogSo do desenvolvimento

econ6mico e social no fimbito municipal e regional, a ampliagSo da

eficiCncia das politicas pfblicas e o incentivo A inovagSo tecnol6gica'

Art, 12 eara cumfiimdnto do disposto no artigo anterior, a Administragfio
pgblica dever6 rEalizar processo licitat6rio destinado exclusivamente it

pariicipaqao de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de

Lontraiadao cujo valor seja de at6 R$ 8O.OOO,OO (oitenta milreais)'
pardgrafb gniio. Sera donsiderado, para efeitos dos limites de valor

estabelecidos neste artigo, cada item separadamente ou, nas licitag6es

poi prlqo global, o valor 6stimado para o grupo ou o lote da licitag6o que

beve sei.considerado como um gnico item. Assim, deve-se sempre observar

os valores individualmente aplicando a exclusividade aos itens ou lotes que

nio exceder", o ,rlor de R$ 80.OOO,OO (oitenta mil reais). (grifo nosso)

V6-se, entao, a legalidade entre as normas editalfcias e o disposto na

legislagSo vigente.

por derradeiro, traz-se d baila o ensinamento do eminente Advogado

Luciano Elias Reis: ,,o que ainda 6 discutido na doutrina 6 a vantagem que pode ser

atribuida ds ME/EPP locais e regionais. Entendo pessoalmente que, de acordo com

o art. 47 da LC 12312006, tanto a licitagSo exclusiva como a cota reservada

podem/devem ter apenas elas como participantes. E o gnico meio de se alcanqar o

objetivo da promogSo do desenvolvimento economico e social no ambito local e

regional. E, quando neo houver um mlnimo de tr6s fornecedores competitivos

enquadrados como ME/Epp rocar ou regionar, pode-se rcarizar a ricitagSo aberta a

qualquer ME/EPP do Brasil. Mas, nesse Gaso, a local/regional recebera a

f
,YY/v
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adjudicagSo mesmo com prego superior em at6 1Oo/o do valor cotado por outra

sediada em outro Municipio/Estado (art. 48, S 30, LC 12312006). Entendo que assim

devem regulamentar os Estados/Municlpios, para que oS valores gastos nas

contratag6es fiquem gerando riqueza no pr6prio Municlpio ou no Estado'

Outrossim, os administradores p0blicos estSo adstritos a legalidade

estrita prevista no texto constitucional, podendo atuar, tfio somente, secundum

legem, n6o podendo atuar d margem do determinado em lei. Assim, o cumprimento

do Decreto Federal 8.538/15, do Decreto Municipal 4.06612021, da Lei

Complementar no 123106 6 medida que se imp6e.

Deste modo, raz1o n6o assiste d impugnante quanto a necessidade de

realizag6o de errata no edital para retirada da exclusividade de itens locais' E a

opiniSo.

CONCLUSAO

Ante ao exposto, g!4, no sentido

pelos fatos e fundamentos acima expostos,

todos os pedidos.

Salvo melhor iuizo de valor, 6 o parecer.

de conhecer a Presente imPugnagSo,

NEGANDO.LHE PROCEDENGh EM

Riqueza/SC,02 de maio de 2022.
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