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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017 

Data da Sessão de Abertura e Julgamento do Pregão: 03 de Agosto de 2017. 

OBJETO: Merenda Escolar. 

 

IMPUGNANTE: Paraná Foods Comércio Eireli - EPP, Pessoa Jurídica de direito privado, 

CNPJ sob nº 24.170.620/0001-37, com sede Rua do Comércio  - Rod. SC 283 – Planalto Alegre 

– SC. 

 

1.0 - DOS FATOS 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Certame, interposta por Paraná Foods Comércio Eireli 

EPP, em face ao instrumento convocatório do Pregão em destaque, cujo objeto é o registro de 

preços de Merenda Escolar, conforme normas, especificações e características constantes no 

Edital e seus Anexos.  

 

Insurge-se a Impugnante, de que o Edital está em desacordo com a legislação vigente, tendo em 

vista que nos termos do art. 48 da LC nº 147/2014 que atualiza a LC nº 123/2006 a 

Administração tem o dever de realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte, quando o Edital em vigor está 

autorizando a participação de empresas que não estejam enquadradas no regime acima 

mencionado. 

 

Transcreve artigos, 47 e 48, I da Lei nº 147/2014: 

 

E por fim, pede a Retificação do Edital, realizando licitação de caráter exclusivo para 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

É o breve relato. 

 

2.0 - DA ANÁLISE 

Em análise aos argumentos apresentados, verifica-se que a Lei Complementar nº 123/2006 

efetivamente concedeu tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

como prevê o art. 47, transcrito: 

 

Art. 47.  Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado 

e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a 

promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

 

Por sua vez, o art. 48, que teve sua redação alterada com o advento da Lei Complementar nº 

147/2014, diz ser dever, da Administração pública, realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de ME e EPP, transcrito:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47.
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Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública: 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de 

até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

 

Avulta destacar que são 3 (três) as finalidades precípuas da licitação, nos termos do art. 3º, 

caput, da Lei 8.666/93, in verbis:  

 

Art. 3
o
  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável 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.      (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

Portanto, a licitação destina-se a garantir a isonomia, a vantajosidade e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. Tais valores devem ser harmonizados no processo de 

licitação, de modo, em determinadas hipóteses permitidas pela Lei, não haja sacrifício de uma 

finalidade em detrimento da outra, mas a preservação de todas, não obstante uma ou outra possa 

prevalecer em determinado caso concreto. 

 

Entretanto, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável deve ceder em favor da 

isonomia e da maior vantajosidade para a Administração. 

 

Ademais, excetua-se da regra então instituída, as situações previstas no art. 49 da Lei 

Complementar nº 123/2016:  

 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - (Revogado);        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 

2014)      (Produção de efeito) 

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 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II 

do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 

microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 

48.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

Recorrendo às Licitações realizadas pela Administração nos últimos 03 (três) anos, com o 

mesmo objeto, não registramos, em nenhuma delas, a participação mínima de 3 (três) 

fornecedores competitivo, enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte 

sediadas localmente e no âmbito da região da AMMOC, capazes de cumprir integralmente as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório, comprovando neste caso, não ser 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art48.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art15i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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vantajoso para o Município a adoção do tratamento diferenciado e simplificado para as ME e 

EPP, visto representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.  

 

Por fim, a adoção da licitação exclusiva não pode ser utilizada de forma absoluta, devendo 

observar as restrições legais impostas pelo art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Desta forma, entendemos que restringir a participação de demais licitantes deflagra 

desvantagens e prejuízos a administração, por impossibilitar uma competição efetivamente 

ampla. 

 

3.0 - DA DECISÃO 

Assim, em face da fundamentação exposta, DECIDO: 

a) Pelo conhecimento do Recurso da Empresa Paraná Foods Comércio Eireli EPP; 

b) Negar Provimento, em todos os seus termos, à impugnação apresentada pela 

Impugnante, face do Processo Licitatório nº 042/2017, Pregão Presencial nº 034/2017. 

c) Manter na íntegra o Edital em vigor.  

 

Intime-se. Publique-se. Registre-se. 

Vargem Bonita, 01 de Agosto de 2017. 

 

 

 

_______________________________________  

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO 


