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TERMO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  

 

PROCESSO ADM. N. 006/2023  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2023-PE 

REQUERENTE: MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 

ASSUNTO: Impugnação do edital do pregão por permitir a participação no 
processo licitatório somente daqueles licitantes que formularem suas 

propostas de acordo com o menor preço por lote e por os lotes conterem itens 
de marcas diferentes. 
 

Trata-se de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico n. 001/2023 interposta 
por MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., cujo 
objeto é a contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, para formar o 

Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para Seleção 
e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente para aquisição de materiais 
esportivos destinados às demandas da Prefeitura e demais Secretarias. 
 

A licitação é destinada única e exclusivamente a empresas locais, objetivando 

a prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas no Município, para os itens cujos valores não ultrapassam o limite de 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com base nos arts. 4º e 5º da Lei Municipal 
nº 311/21, c/c os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/06. 
 
Uma vez que a impugnante alegou que os Municípios não poderiam criar 

subterfúgios normativos usurpando a competência Constitucional, ou 
adotarem procedimentos licitatórios exclusivos a ME e EPP simplesmente 
atendendo um critério objetivo com relação ao teto licitatório de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), sem atentar para a limitação do art. 49, II, da LC n. 
123/06, o que tornaria o instrumento convocatório viciado e desprovido de 

legalidade. 

 
O pedido de Impugnação foi submetida à analise da Assessoria Jurídica, que 
assim manifestou-se: 
 
No sentido da legalidade da conduta administrativa que, em licitação na 
modalidade pregão eletrônico, contempla a participação exclusiva de 
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microempresas na competição por itens, desde que observado o teto legal, 

tem-se o seguinte julgado do TRF-5: 
 
 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS 
FAIXA DE CONCORRÊNCIA INDEPENDENTES 

E AUTÔNOMAS ENTRE SI. PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES 

COOPERATIVAS. VALOR DE CADA ITEM NÃO 
EXCEDE O TETO PREVISTO NA LEI COMPLR 
Nº 123/06. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 2. 

Licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM" na 
qual - embora seu valor global (R$ 1.002.487,54) 
exceda o limite previsto na Lei Complementar nº 
123/06 (R$ 80.000,00) para ser assegurada a 
participação exclusiva das microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas - observase que foram 
estabelecidas várias faixas de concorrência 
autônomas entre si, sendo, assim, cada item 

cotado substancialmente independente dos 
demais. 3. Existência de várias licitações 
distintas e independentes entre si, cujo valor 

não excede o teto previsto na Lei Complementar 
nº 123/06, o que é corroborado, para 
exemplificar, pelo disposto no item 20.1, 
segundo o qual "cada contrato firmado com a 
fornecedora terá vigência pelo prazo de 15 
(quinze) dias, a partir da retirada da Nota de 

Empenho, nos termos do art. 57, da Lei nº 
8.666/93". 4. Inobstante na hipótese em apreço 
exista uma limitação à livre concorrência, 
prestigia-se o preceito constitucional insculpido 

no art. 170, IX, que assegura "tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País", as quais, 
sem essa garantia, não teriam oportunidade de 
contratar com a Administração Pública. 5. 
Agravo de instrumento provido. (TRF-5 - AGTR: 
104017 RN 0000319-40.2010.4.05.0000, 
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ANTE O EXPOSTO, e considerando Parecer Jurídico, manifesto-me pela 

REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO do edital feita pela empresa MAIS ESPORTE 

COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., uma vez que o critério de 
julgamento do tipo “menor preço por item” tem tratamento privilegiado 

previsto nos dispositivos da lei, uma vez que os valores de cada item não 
ultrapassam 80.000,00 (oitenta mil reais. 
 

 
  

É o parecer. 

 
 
Brasil Novo/PA, 23 de janeiro de 2023. 
 
 
 

 

Luciano Rolim dos Santos 

Pregoeiro 
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