
                                            

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 019/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
PARA  INTERMEDIAR  E  SUPERVISIONAR  ESTÁGIOS  DE  APERFEIÇOAMENTO  NA
FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  DE  ESTUDANTES  DE  NÍVEIS  MÉDIO,  ENSINO
PROFISSIONALIZANTE E GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, NOS MOLDES DA LEI Nº
11.788/2008, INCLUINDO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS.

Pedido de Impugnação. 

Pregão Eletrônico. Processo TCE/009313/2019

Impugnante: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 

Em síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam a sua
insurgência  contra  os  itens  11.1  do  Edital,  que  determina  a  EXCLUSIVIDADE  de
participação  no  Pregão  Eletrônico  em  epígrafe  para  pessoas  jurídicas
MICROEMPRESAS  –  ME,  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE  –  EPP,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E COOPERATIVAS.

No bojo de suas alegações, a Impugnante afirma que o inciso I do artigo 48 da Lei
Complementar n.  123/2006, que prevê que a administração pública deverá realizar
processo  licitatório  destinado  exclusivamente  à  participação  de  microempresas  e
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas nos itens de contratação cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e que assim embasou o Edital em
comento,  não  é  absoluta,  tendo  em  vista  que  o  art.  49  da  mesma  Lei  afasta  a
aplicação  do  dispositivo  quando  não  houver  um  mínimo  de  três  fornecedores
competitivos,  enquadrados  como  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,
sediados local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no
instrumento convocatório, bem como verificar se a contratação será vantajosa para a
administração pública e não representará prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado.

Preliminarmente, verifica-se que a impugnação foi apresentada tempestivamente e na
forma do item 13 e ss. do Edital.

Após  analisar  detalhadamente  o  presente  Pedido  de  Impugnação,  a  Comissão
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o
seguinte:

Como bem afirma a Impugnante em seu pedido, existe previsão legal, à qual o Edital
em comento está submetido, que determina a exclusividade de participação para as
microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações cujo total não exceda o
valor de R$80.000 (oitenta mil reais). Compulsando os autos, verifica-se que o valor
referencial para esta contratação é de R$23.832,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta
e dois reais), isto é, bastante aquém do limite legal imposto.



                                            

A Impugnante segue a apresentar as hipóteses de afastamento do dispositivo legal,
que seriam:

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

(...)

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. 

Ocorre que, como se pode extrair do próprio enxerto, estas hipóteses se tratam de
exceção à regra. O que busca a Impugnante com este pedido é inverter a lógica da
legislação para que se considere em primeiro lugar  a exceção e,  acaso esta seja
questionada, se aplique o procedimento legal.

É forçoso reconhecer que a Impugnante não trouxe qualquer subsídio para afirmar que
o caso em questão se enquadra em uma das exceções previstas em lei,  mas tão
somente espera que se o assuma e se proceda com base nesta assunção. 

Demais  disso,  importa  destacar  que  o  processo  se  dá  pela  forma  de  Pregão
Eletrônico, de modo que a barreira do “regionalismo” foi ultrapassada, pois permite
licitantes  de  todo  o  país  apresentarem suas  propostas,  uma vez  que  o  Edital  de
licitação não fez previsão de obrigatoriedade do licitante possuir sede em Salvador ou
região para fins  de participação,  ou de execução dos serviços.  Assim,  dificilmente
poderia ser reconhecido que não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos
enquadrados  como  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  capazes  de
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Tendo  em  vista  que  este  Órgão,  durante  a  elaboração  do  Edital,  não  encontrou
elementos que pudessem enquadrar o procedimento em uma exceção, nem mesmo a
Impugnante foi capaz de trazê-los em sua argumentação, não há motivo para que se
atropele o comando legal,  razão pela qual a licitação deve ser conduzida de forma
exclusiva, como determina a LC 123/2006.

Frise-se que, em acordo com o item 17.2.1 do Edital, no suposto em que não acudam
licitantes  credenciados  como  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
sociedades cooperativas, para as situações previstas no caput, o fato será registrado
em ata, restando o referido certame prejudicado,  sendo declarada a sua deserção.



                                            

Neste caso, será reaberto o certame, desta feita com participação ampla, tendo em
vista  que  a  ausência  de  participantes  que  se  adéquem  ao  regime  exigido  seria
motivação para ajustar o processo ao rito excepcional.

Assim, vê-se que o presente Edital não viola o princípio da isonomia, pois obedece
estritamente aos ditames legais.

Deste  modo,  com  fulcro  no  que  fora  acima  ponderado,  conheço  do  pedido  de
Impugnação,  visto  que  tempestivo,  e,  no  mérito,  por  não  restar  violado  nenhum
princípio  da administração,  quiçá  alguma norma jurídica,  julgo  IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo inalterados os termos do Edital e a data de 24 de Março de
2020 para a realização do certame.

Dê-se ciência desta decisão aos demais interessados.

Salvador, 12 de Março de 2020.

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial.


