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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130616-01 

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20160607-01- PMM-PP-SESAU  

OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Técnico, Odontológico, 

Mobiliário, Eletroeletrônico e Informática) para atender a necessidade das Unidades de Saúde 

Haifa Gabriel, Dr. Gilson Rufino Gonçalves, Nossa Senhora da Paz e São Francisco. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa Socibra-Pará – Comércio e 

Representações Eireli CNPJ: 01.652.620/0001-78 com fundamento na Lei nº 10.520/2002 e 

Lei nº 8.666/1993. 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

2.1. A empresa impugnante contesta especificamente o item 3 do edital  das “Condições de 

Participação” que destaca os itens exclusivos para empresas ME/EPP/MEI, ressaltando que a 

exclusividade afronta os princípios da administração pública, de acordo com o § 1º inciso I e 

II do art. 3º  

2.2. Cita que alguns itens carecem cuidados especiais de manuseio, de transporte e de 

armazenamento, além de segurança e controle adequados, que somente alguns fornecedores 

estão habilitados para fazê-lo, seja por restrição imposta pela ANVISA, ou seja, por 

recomendação e necessidade de credenciamento perante os fabricantes. 

2.3. Contesta sobre registro de autorização para distribuição dos medicamentos, equipamentos 

e produtos para saúde, bem como do cadastramento de distribuidores perante os laboratórios e 

fabricantes que trabalham com exclusividade ou restrição quanto a distribuidores não 

credenciados. 

2.4 Alega que o regime tributário diferenciado da empresa, adota os procedimentos que trata o 

Anexo I, art. 207 a 208, do regime do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias, recolhendo o ICMS ao percentual de 52,9412%, de forma que a carga tributaria 

resulte em 8%.  

2.5. E cita que à cota reservada e a cota de ampla concorrência, que após a divisão as duas 

cotas ficam com os valores abaixo de 80.000,00. 

 

III – DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

3.1 Requer a Impugnante: 

 a) Alteração de todo o item “3”, do edital em referência. 

 

IV – DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE 1 

A empresa impugnante contesta especificamente o item 3 do edital  das “Condições de 

Participação” que destaca os itens exclusivos para empresas ME/EPP/MEI, ressaltando que a 

exclusividade afronta os princípios da administração pública, de acordo com o § 1º inciso I e 

II do art. 3º . 

 - DA RESPOSTA 

Na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014: 
“Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 

Complementar, a administração pública: 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 
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participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 

contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Significado de deverá. O que é deverá: Do futuro do presente do verbo dever. Aquele 

que tem uma obrigação de fazer algo. 

 

No Decreto nº 8.538/2015 ainda nos artigos abaixo 
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). 

Art. 10.  Não se aplica o disposto nos art. 6º : 

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados 

como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 

instrumento convocatório; 

 

Um dos fundamentos da licitação é a necessidade de se proporcionar igualdade de 

oportunidades aqueles que desejam contratar com a Administração Pública, conferindo ampla 

participação a todos os interessados que preencham os requisitos legais a oportunidade de 

apresentarem propostas e de serem escolhidos para o fornecimento de bens, prestação de 

serviços ou execução de obras. 

Art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: 

“Art. 3º 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. 

Portanto o tratamento diferenciado em favor de microempresa e empresa de 

pequeno porte constitui previsão expressa da Constituição Federal, art. 170, inc. IX e 179: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

................... 

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.” 

Sobre o tema, cumpre transcrever trecho do voto do Ministro Relator Guilherme 

Palmeira, Acórdão nº 1231/2008, Plenário, TCU: 

“Nada obstante a existência do preceito constitucional da realização de 

licitação para as contratações públicas com o objetivo de melhor atendimento 

ao interesse público, assegurado o tratamento isonômico entre os 

participantes, não há que se olvidar que é também princípio constitucional o 
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tratamento favorecido às empresas de pequeno porte (CF/88, art. 170, IX e 

179), com o justo intuito de alçar à condição de iguais sujeitos desiguais. 

Creio que esses princípios não se antagonizam, ao contrário. Formam um 

todo harmônico em busca, justamente, da almejada isonomia, da igualdade. 

Dessa forma não vejo como prosperar a tese de inconstitucionalidade 

aventada”. 

Desse modo, na licitação composta de itens cujos valores sejam iguais ou inferiores a 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o edital deverá regulamentar, para cada um desses itens, a 

exclusividade de participação das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

dispõe o art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 

147/2014. 

A Consultoria Geral da União também debateu o tema – Parecer nº 

01/2013/GT/Portaria nº 11, de 10 de agosto de 2012, concluindo que “o valor de até R$ 

80.000,00 nas contratações, definido pelo art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 

e art. 6º, caput, do Decreto nº 6.204/07, deve ser observado na licitação de cada item, pois a 

competição realiza-se por item e não pelo valor geral (soma dos itens) das contratações, ainda 

que proporcionadas por um único edital de licitação.” 

No entanto esta administração está cumprindo um dos princípios que regem a 

Licitação o principio da legalidade previsto no art.5°, II da Constituição Federal, limita a 

administração Pública a somente poder exigir nos Editais de licitação o que está previsto na 

lei. 

Alexandre de Moraes, analisando este tema se expressa da seguinte maneira: 

  
“O Administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente 

autorizado em lei e nas demais espécies normativas, inexistindo, pois 

incidência de sua vontade subjetiva, pois na administração Pública só é 

permito fazer o que a lei autoriza (MORAES, Direito Constitucional, p.324).” 

 

- DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE 2 

Cita que alguns itens carecem cuidados especiais de manuseio, de transporte e de 

armazenamento, além de segurança e controle adequados, que somente alguns fornecedores 

estão habilitados para fazê-lo, seja por restrição imposta pela ANVISA, ou seja, por 

recomendação e necessidade de credenciamento perante os fabricantes. 

 

- DA RESPOSTA  

A legislação em Boas Práticas relacionada a produtos para a saúde determina os 

requisitos aplicáveis aos estabelecimentos que fabriquem ou comercializem esses produtos de 

forma a garantir a qualidade do processo, visando a segurança e eficácia dos mesmos e o 

controle dos fatores de risco à saúde do consumidor, todas as Empresas fabricantes de 

Equipamentos Odontológicos necessariamente deverão estar em acordo com tais exigências, e 

o cumprimento dos requisitos segundo Resolução – RDC N. 59 de 27 de Junho de 2000. 
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Como se nota as empresas que fabricam e comercializam são obrigadas a atender a 

Resolução RDC Nº 59, não podendo de forma alguma restringi as normas estabelecidas. 

 

A empresa contesta sobre registro de autorização para distribuição dos medicamentos, 

equipamentos e produtos para saúde, bem como do cadastramento de distribuidores perante os 

laboratórios e fabricantes que trabalham com exclusividade ou restrição quanto a 

distribuidores não credenciados. 

 

  Todo o serviço de saúde, Médico e Odontológico, somente deverá utilizar produtos e 

equipamentos registrados na ANVISA, a utilização de produtos e demais insumos sem 

registro na ANVISA é crime, podendo a licitante ser enquadrada como ativo de crime contra a 

saúde pública, conforme artigo 273 e 334 do código penal. 

 

No item 7.2 do termo de referência do edital da “GARANTIA”– Os materiais deverão 

ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das especificações das 

normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item. 

 

O Registro de objeto é o ato pelo qual o Inmetro autoriza a comercialização de um 

produto ou serviço e a utilização do selo de identificação da conformidade. A concessão do 

registro é condicionada à existência do Atestado de Conformidade, conforme previsto 

na Resolução Conmetro nº 05/ 2008 que Dispõe sobre a aprovação do Regulamento para o 

Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória, através de Programa 

Coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO. 

 

Na Resolução Conmetro nº 05/ 2008  no artigo. 

 Art. 35 O Inmetro deve supervisionar e manter os 

processos de registro, de forma a garantir a sua 

execução dentro das condições estabelecidas neste 

regulamento. 

No entanto, é obrigatório o registro dos produtos junto à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (MS) para os produtos de saúde, portanto, será solicitado no item 6 da 

proposta de preços. 

 

- DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE 3 

A empresa Socibra-Pará – Comércio e Representações Eireli alega que o regime 

tributário diferenciado da empresa, adota os procedimentos que trata o Anexo I, art. 207 a 

208, do regime do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, recolhendo 

o ICMS ao percentual de 52,9412%, de forma que a carga tributaria resulte em 8%.  

 

- DA RESPOSTA 

Os artigos mencionados 207 e 208 do Regimento do Imposto sobre relações relativas à 

circulação de mercadorias, é referente ao Decreto nº 2.164 de 08/03/2010 de 09/03/2010 de  

operações realizadas pelo segmento atacadista de medicamentos, e não para este tipo de 

produto que se trata a presente licitação. 
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No Decreto nº 8.538/2015  

    Art. 13.  Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como: 

I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos 

do art.3º, caput, incisos I e I, e § 4º da Lei Complementar nº 123, de 2006; 

II - agricultor familiar se dará  

nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; 

III - produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991; 

IV - microempreendedor individual se dará nos termos do § 1º do art. 18-A da Lei 

Complementar nº 123, de 2006; e 

V - sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

§ 1º  O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano 

fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a 

administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente 

usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto. 

O § 1º  do art. 13 do Decreto nº 8.538/2015 é bem especifico que a responsabilidade 

do desenquadramento é da empresa, sob pena de ser declarada inidônea. 

 

- DA ALEGAÇÃO DA IMPUGNANTE 

E cita que à cota reservada e a cota de ampla concorrência, que após a divisão as duas cotas 

ficam com os valores abaixo de 80.000,00. 

 

- DA RESPOSTA 
O que diz o Decreto nº 8.538/2015 no seu art. 8º. 

Art. 8º  Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, 

e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do 

objeto, os órgãos e as entidades contratantes deverão reservar cota 

de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das 

microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do 

objeto. 

§ 2º  O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de 

não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado 

da cota principal. 

§ 3º  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 

a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

Observamos que as cotas são reservadas de acordo com o mapa comparativo de preços 

anexado no processo, o que se trata o art. 8º o dever de reservar as cotas tanto para as 

empresas de pequeno porte e de grande porte, portanto, o edital e seus anexos estão atendendo 

os artigos no que tangem a divisão e valor. 
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V – DA DECISÃO 

 Isto posto, conheço da impugnação apresenta pela empresa Socibra-Pará – Comércio e 

Representações Eireli, no sentido de considerar procedente a impugnação referente as 

ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 2 e 3, e improcedente o pedido da retirada do item 3, 

mantendo inalterado as demais cláusulas do edital. 

 

 Considerando o disposto do item 2.3 do edital, tendo o acolhimento da impugnação, 

será designada nova data para a realização do pregão, a qual estará publicada na Imprensa 

Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação, Mural da PMM, e no Portal dos 

Jurisdicionados (TCM), e o edital estará disponível na Coordenação de Licitações e Contratos 

de segunda a sexta-feira das 08hs ás 14hs, as empresas que já retiraram o edital estarão isentos 

de qualquer taxa, mediante a apresentação de pendriver ou CD-ROM. 

 

Segue em anexo a impugnação da empresa acima mencionada. 

 

 

  

Marituba/PA, 15 de julho de 2016. 

 

 

 

 

Débora Raquel Fontel Reis 

    Pregoeira 
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