
 
 

 

 
São João del-Rei, 26 de julho de 2019 

 
 
À 
Elevadores Atlas Schindler Ltda 
A/C Sr. Thiago Viegas Lima 
 
Ref: Pregão Eletrônico 045/2019 
 
 
I - Referente ao pedido de impugnação do Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2019 da 
Universidade Federal de São João del-Rei, recebemos solicitação de impugnação ao Edital, 
formulada tempestivamente pela empresa Elevadores Atlas Schindler Ltda, de acordo com 
os termos do referido Edital, cujo objetivo é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
aquisição de peças para manutenção de dois elevadores Atlas Schindler, modelo 3300, do 
campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei. 
 
II – Os argumentos apresentados pela impugnante estão disponíveis em 
https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2019.php. 
 
III - Tomando conhecimento do teor da impugnação solicitada pela Elevadores Atlas 
Schindler Ltda, informamos que: 
 
 
01 – EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE  ME, EPP E MEI 
 
A contratação pretendida no Edital do Pregão Eletrônico nº 045/2019 segue o determinado 
pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, conforme exposto a seguir, não havendo motivos para alteração no 
Edital: 
 
DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 
 

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 
microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, 
produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, 
serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 
[...] 
 
Art. 6º  Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo 
licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (grifo nosso) (DECRETO 
8.538/2015). 

 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
 

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de 
fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; 
e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 
outubro de 1999. 

https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2019.php
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument


 
 

 
 
Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública:        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 
 
[...] 
 
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); (grifo 
nosso) (LC 123, 2006).  

 

 
Ademais, informamos que, processos licitatórios com objeto similar realizados em anos 
anteriores, a UFSJ contratou empresas enquadradas como ME/EPP, sempre dentro dos 
valores estimados para a contratação, não tornando o certame sem competitividade. 
 
Insta salientar, ainda, que a pesquisa de mercado realizada a fim de compor o preço 
estimado da licitação foi obtida, integralmente, por microempresas sediadas no estado de 
Minas Gerais, o que confirma a competitividade dada pelo presente certame a esta 
categoria de empresas.  
 
Por fim, com relação à equivocada alegação feita pela Impugnante de que a presente 
licitação trata-se de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, 
informamos que o pregão em tela tem como objeto o mero fornecimento de peças para 
elevadores, o que não exige das licitantes nenhuma estrutura complexa, tampouco 
capacidade técnica e inovação tecnológica além do que empresas de pequeno ou médio 
porte possam oferecer.  
 
 
02 - DA INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO AO 
CONTRATO 
 
Informamos que o item citado pela Impugnante, 6.1.2 do Termo de Referência (Anexo I do 
Edital), está previsto nos modelos disponibilizados pela Advocacia Geral da União, 

disponíveis em https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/373175, os 

quais são de uso obrigatório pela Administração Pública Federal. 
 
Ainda assim, vale destacar alguns pontos acerca da aplicabilidade do CDC aos contratos 
administrativos: 
 
Segundo Silva (in: Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 3837, 2 jan. 
2014) os contratos consumeristas têm como característica a proteção da parte considerada 
vulnerável na relação contratual. Esta proteção, por sua vez, deve ser concedida a todos 
que dela participem, devendo, entretanto, ser auferida no caso concreto a existência de 
vulnerabilidade. Essa conceituação demonstra, de maneira clara, que a proteção 
consumerista não exclui, de maneira automática, as pessoas jurídicas. 
Assim, Silva conclui que: 
 

[...] a existência de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, a 
despeito de fornecer mais segurança nas tratativas consumeristas, não 
fornece uma proteção completa à Administração Pública, que, nos termos 
do Art. 54 da Lei de Licitações, nº 8666/93, pode se utilizar supletivamente 
das normas de direito privado.  
Dessa forma, considera-se possível que, em determinadas situações, o ente 
público possa ser considerado parte vulnerável nos contratos de consumo, 
fazendo jus à proteção do Código de Defesa do Consumidor (SILVA, 2014). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1


 
 

 
Pereira Junior (in: O Poder Público como Consumidor. Revista Virtual da AGU, Brasília 
80.1000 (2008): 1-5), corrobora com o entendimento e acrescenta que: 
 

[...] o CDC é aplicável favoravelmente para o Poder Público, notadamente 
nas hipóteses em que o Poder Público encontra-se em uma situação de 
hipossuficiência. 
 
Sendo assim, a Advocacia Pública deve requerer a sua aplicação 
judicialmente e exigir que conste expressamente menção a este 
dispositivo nos editais de licitação e contratos administrativos sem 
que isso signifique abdicar das prerrogativas decorrentes da 
supremacia do interesse público (grifo nosso) (PEREIRA JUNIOR, 2008). 

 
Por fim, no estudo realizado por Cunha (Revista do TCU, volume 32, jan/mar 2001), chegou-
se à seguinte conclusão: 
 

Por todo o exposto, pode-se concluir que é razoável a interpretação de 
que são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor 
aos contratos administrativos, em caráter subsidiário, desde que 
atendidas as seguintes condições: 
 
A) o órgão ou entidade pública estiver em posição de vulnerabilidade 
técnica, científica, fática ou econômica perante o fornecedor, visto que a 
superioridade jurídica do ente público é presumida nos contratos 
administrativos; 
 
B) o órgão ou entidade pública estiver adquirindo o produto ou serviço na 
condição de destinatário final, ou seja, para o atendimento de uma 
necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma atividade 
negocial (grifo nosso) (CUNHA, 2001). 

 
03 - DAS MULTAS ACIMA DO RAZOÁVEL 
 
 

Conforme já mencionado no item anterior, ratificamos que a UFSJ utiliza os modelos de 
Edital disponibilizados pela AGU, conforme orientação da Procuradoria Jurídica desta 
Instituição, e o descrito no item 20.3.2 do instrumento convocatório seguiu os percentuais 
estabelecidos no modelo da Advocacia Geral da União, disponível em 

https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/373175. 
 
 
IV – Diante dos fatos apresentados informamos que a impugnação interposta pela empresa 
Elevadores Atlas Schindler Ltda foi apresentada no prazo legal, no entanto a Comissão de 
Licitação da UFSJ considera improcedente todos os pedidos feitos na impugnação 
apresentada ao PE nº 045/2019.  
 
 
VI – Ressaltamos que foram resguardados os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade e da publicidade, condicionantes das normas de licitação. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Fernanda Rodrigues Drumond Chaves 

Setor de Compras e Licitações 


