
 

 

ILMO. SENHOR  PREGOEIRO, 

PREGAO  ELETRONICO   N° 008/2019, 

CONSELHO   REGIONAL  DE ENFERMAGEM   DO AMAZONAS. 
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THYSSENKRUPP ELEVADORES S.  A.,   pessoa juridica   de direito 

privado,  inscrita no CNPJ   sob o n° 90.347.840/0016-02,      com endereco   na Av. 

Jacira Reis,  n".  537,  bairro Sao Jorge,  CEP 69033-008,  Manaus/AM,   atraves de 

seu representante legal   (procuracao   anexa),   vem,   respeitosamente,   perante 

Vossa Senhoria,  com base no disposto no art.  41 da Lei Federal n° 8.666/93, 

apresentar IMPUGNA<;AO AO EDITAL DE LICITA<;AO,  pelos fundamentos 

faticos e jurfdicos    a seguir expostos: 

 

 
 
 
 

DOSFUNDAMENTOSDAIMPUGNACAO 
 

 
 
 
 
 

DA  EXCLUSIVIDADE  DE  PARTICIPA<;AO DE  ME  E  EPP  NO 

CERTAME 

 

 

O edital reserva exclusivamente o certame para microempresas e 

empresas de pequeno porte,  coma mostra a redacao que se colaciona: 

 
 

3.1.    Poderao participar   deste Preqao exclusivamente microempresas 
e empresas de pequeno porte,  nos termos do art.  48,  incise  I,      da Lei 
Complementar n°  123/2006,  previamente credenciadas no Sistema de 
Cadastramento  Unificado   de  Fornecedores  -  SICAF  e  perante  o 
sistema  eletr6nico   provide pela Secretaria de Logistica e Tecnologia 
da lnforrnacao do Ministerio    do Planejamento,  Orc;:amento e Gesijo 
(SL Tl),   por meio  do sitio   www.comprasnet.gov.br,    conforme disposk:l 
no art.  9° da IN  SEGES/MP n° 3,  de 2018.

http://www.comprasnet.gov.br/
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Diante disso,  a thyssenkrupp Elevadores SIA,  ora lmpugnante,  se 

encontra  impedida de  participar da  l.icitacao  do  Preqao  Eletr6nico  ora  em 

comento,  pelo o fato do nae enquadramento como ME/EPP. 

 
 

Destaca-se que o objeto da licitacao em referencia corresponde a 

segmento do mercado em que as marcas tradicionais,  em sua maioria,  nao sac 

microempresas ou empresas de  pequeno porte.  Destarte,  as  mesmas  sao somente 

revendedoras de produtos diversos, adquirindo os mesmos das grandes 

empresas e agregando custos diversos, tributes, transportes e lucres, durante toda 

a cadeia comercial ate a finalizacao da venda,  desencadeando a onerosidade 

excessiva. 

 
 

Nesse contexto, a rnanutencao da exclusividade de participacao de 

ME/EPP pode levar ate mesmo a frustracao do certame,  tendo em vista que se 

corre  o  risco de  nao conseguir fornecer  as  pecas  necessaries  ao  melhor 

funcionamento  e  prolongamento da  vida  util dos  equipamentos  pelo  preco 

estimado de referencia. 

 

 

lnsta mencionar que a restricao a  participacao de outras empresas, 

encontra  suporte  juridico   na  Lei  Complementar   n.    123/2006,    conforme 

expressa o incise I    do artigo 48: 
 

 
 

Art.   48.    Para    o  cumprimento   do  disposto  no  art.   47  desta  Lei 
Complementar,  a adrninistracao   publica: 

I       -  devera    realizar   processo licitat6rio   destinado  exclusivamente  a 
participacao   de microempresas   e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratacao  cujo valor seja  de ate R$ 80.000,00   (oitenta   mil 
reais); 

 

 

No entanto,  o  criterio   baseado  no valor  da  contracao nae  e 

absoluto, sendo determinado a Adrninistracao Publica que deixe de aplicar o 

mesmo  caso  isso  importe em  prejuizo a  esfera  publica,   nos  seguintes 
 

termos: 
 

 
 

Art. 49.       Nao se aplica   o disposto  nos arts.   47  e 48  desta  t..:      i 
Complementar quando:
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Ill - o tratamento diferenciado e simplificado  para as microempresas e 
empresas de pequeno porte nao for vantajoso para a  adrninistracao 
publica  ou representar  prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado; 

 
 

Unissono a Lei Complementar n.  123/2006,  os dispositivos legais do 
 

Decreto n.  8.538/2015,   regulamentador do tratamento   favorecido,   diferenciado 

e  simplificado   para   as  microempresas    e  empresas   de  pequeno   porte   nas 

contretecoes   publices  de bens,   services  e obras,   no embito  da edministreceo 

publice  federal,  os quais foram transcritos abaixo,  para melhor entendimento: 
 

 
 

Art. 6° Os orqaos e as entidades contratantes deverao realizar 
processo   licitat6rio    destinado    exclusivamente  a   participacao    de 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de 

licitacao   cujo  valor seja de ate R$ 80.000,00   (oitenta mil reais). 
 
 

Em sequencia,  o art.  10 dita: 
 

 
 

Art.  10.   Nao se aplica  o disposto nos art.  6° ao art.  8° quando: 
II - o  tratamento diferenciado  e simplificado para as microempresas e 
as   empresas   de   pequeno   porte   nao   for   vantajoso    para   a 
adrninistracao publica  ou representar prejuizo  ao conjunto  ou ao 
complexo  do objeto  a ser contratado, justificadamente; 

 
 

Depreende-se do que explanado que a  Lei Complementar 123/2006 

visa ampliar a participacao das ME/EPP nas licitacoes,  todavia,  nao deseja 

imper a sua presenca elevando a hipossuficiencia economica das mesmas 

acima do interesse publico.   lmprescindivel,    portanto,   sopesar os  principios 

pertinentes ao presente certame e tao caros as licitacoes. coma o da 

competitividade, da economicidade e da eficiencia, buscando-se a 

perfectibilizacao do comando legal vislumbrado no artigo 3° da Lei n.  8.666/93, 

que visa a escolha da "proposta rnais vantajosa para a Administracao". 

 
 

Assim  sendo,   deve  ser  eliminada  do   edital   a  condicao  de 

participacao exclusiva das microempresas e empresas de pegueno porte, 

tendo  em  vista  que  tal  exiqencia  viola  os  principios  da  competitivida  e, 

economicidade, eficlencla e legalidade, pois acarretara a contratacao do o
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anaus/AM,   1                                   bro de 2019. 

 

licitado   com  empresa   que   nao  podera,    conforme   demonstrado,    oferecer   a 

proposta mais vantajosa a Adrninistracao     Publica. 
 

 
 

DO PEDIDO 
 

 
 

Ante  o exposto,  requer seja conhecida e acolhida a presente 

lmpuqnacao,   em  todos  os  seus  termos,   para  que  Vossa   Senhoria   se  digne 

retificar   o  edital   nos   itens   impugnados,    com   a  finalidade    de   preservar   a 

integridade   e  harmonia   16gica do  certame,   dentro  da  leqislacao   aplicavel   as 

contratacoes   realizadas  pelos entes  publicos. 

 
 

M 


