
 
 

 

São João del-Rei, 20 de novembro de 2017 
 

À 
LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA 
 
Ref: Pregão Eletrônico 085/2017 
 
I - Referente ao pedido de impugnação do Edital do Pregão Eletrônico nº 085/2017 
da Universidade Federal de São João del-Rei, recebemos solicitação de 
impugnação ao Edital, formulada tempestivamente pela empresa Laerdal Medical 
Importação e Comercio de Produtos Medicos Ltda, inscrita sob o CNPJ 
08.014.804/0001-51, de acordo com os termos do referido Edital, cujo objetivo é a 
escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material permanente para 
atender às necessidades do Departamento de Medicina da Universidade Federal de 
São João del-Rei. 
 
II – Os argumentos apresentados pela impugnante estão disponíveis em 
https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2017.php. 
 
III - Tomando conhecimento do teor da impugnação solicitada pela empresa, 
informamos que: 
 
A contratação pretendida no Edital do Pregão Eletrônico nº 085/2017 segue o 
determinado pelo decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e à 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). 
(Grifos nossos) 

 
 

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, 

https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2017.php
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument


 
 

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. 

 
[...] 
 
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); (Grifos nossos) 

 
Ora, sabe-se que, anteriormente à Lei 147/2014 a exclusividade nas licitações até 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) era uma faculdade, concedendo à Administração 
Pública discricionariedade em aplicá-la ou não, conforme exposto a seguir: 
 

Art. 47.  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos 
Municípios, poderá 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, desde que previsto e 
regulamentado na legislação do respectivo ente (ALTERADO PELA 
LC 147/2014)  

 
Contudo, diante da nova redação tornou-se um ato vinculado, ou seja, para cumprir 
o enunciado supracitado a Administração Pública, deve, é obrigada realizar 
licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte quando o valor 
do item licitado não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ademais, o Decreto 
8.538/2015 ratificou o disposto na nova redação do Art. 47 da LC 123/2006, 
trazendo, reiteradamente, a obrigatoriedade do tratamento favorecido, diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, em seu Art. 6º 
supracitado. 
 
IV – Diante dos fatos apresentados informamos que a impugnação interposta pela 
empresa Laerdal Medical Importação e Comercio de Produtos Medicos Ltda foi 
apresentada no prazo legal, no entanto julgamos improcedente o pedido, 
mantendo-se, portanto, as mesmas condições estabelecidas no Edital. 
 
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 

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

