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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3/2017 
PROCESSO Nº. 175/2017 
IMPUGNANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 
CNPJ: 90.347.840/0005-41 
 
 
 Trata-se de Impugnação ao edital do Pregão Presencial n° 3/2017 interposta, 
tempestivamente, pela empresa Thyssenkrupp Elevadores S.A., devidamente qualificada em 
seu petitório. 
 
 

Em síntese, a licitante impugna: 
 

a) A condição de participação exclusiva das microempresas e empresas de 
pequeno porte no certame em análise. 
 

Requer o acolhimento da impugnação, com alterações ao edital e seus anexos nos 
itens impugnados.  

 
Da análise da impugnação 

 
DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP NO CERTAME 

 
O Edital foi lançado para a participação exclusiva de microempresas (ME) e empresas 

de pequeno porte (EPP), considerando que o valor máximo estimado por este Poder Público é 
de R$ 10.630,80 (dez mil, seiscentos e trinta reais e oitenta centavos). 

 
A empresa impugnante alega que o critério que fundou o valor da contratação não é 

absoluto, recorrendo ao disposto no art. 49 da Lei Complementar nº. 123/2006, querendo 
supor que a contratação de ME ou EPP, neste caso, não seria vantajosa para este poder 
público. 

 
Apesar dos argumentos expendidos pela impugnante, é entendimento pacífico na 

doutrina e na jurisprudência de que o valor determina, por regra, a viabilização do 
procedimento licitatório para a participação exclusiva de ME ou EPP, o que é perfeitamente 
aplicável na presente situação. 
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A exceção prevista no art. 49 do citado diploma legal conduz a uma avaliação 
subjetiva, de caráter exclusivo da Administração Pública, naquilo que poderá ser mais 
vantajoso para a aquisição que se pretende. 

 
No presente caso, a impugnante alega em seu requerimento a existência de prejuízo 

para a Administração na realização do certame somente com microempresas e empresas de 
pequeno porte, sem apresentar qualquer evidência concreta. Desta forma, não há substrato 
fático que autorize a autoridade competente a deixar de aplicar a previsão do art. 48, I, da LC 
123/2006, pressuposto essencial ao afastamento da regra para aplicação da exceção. 

 
Com isso, não se quer dizer que eventual prejuízo não possa ocorrer – é certamente 

possível que se esteja diante de um certame deserto, por exemplo – entretanto, não nos 
parece possível a constatação a priori desta situação fática. Com efeito, apenas com a 
concretização da situação alegada pela impugnante é que este órgão poderá pensar em afastar 
a regra do art. 48, I, da LC 123/2006. 

 
É dever do poder público a observância dos princípios constitucionais e 

administrativos, dentre eles o da legalidade e o da economicidade. Deste modo, em especial, o 
princípio da legalidade estaria sendo ferido acaso o presente procedimento, neste momento, 
fosse dirigido à participação de outras empresas que não estivessem enquadradas como ME 
ou EPP. 

 
Pelos motivos acima expostos, com base nos princípios constitucionais da legalidade e 

da economicidade, e especificamente no disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº. 
123/2006, indeferimos o pedido de impugnação apresentado pela empresa Thyssenkrupp 
Elevadores S.A.. 

 
 

São José dos Pinhais/PR, 10 de maio de 2017 
 
 
Walkiria Mansano Borçato - Pregoeira 
Divisão de Compras e Materiais 
 


