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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FORMIGA - MG 

  

PROCESSO LICITATÓRIO: 150/2022  

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – Nº 88/2022 

 

 

ALFALAGOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.194.502/0001-14, estabelecida na 

Avenida Alberto Vieira Romão, n. 1700 – Distrito Industrial, na 

cidade de Alfenas/MG, CEP 37.135-516, doravante denominada 

simplesmente IMPUGNANTE devidamente representada, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, pelos motivos que passa a 

expor. 

 

 

I. DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE 

 

 Preliminarmente, a Impugnante apresenta seu apreço e estima 

pelos membros da comissão organizadora do processo licitatório e demais órgãos do 

Município. 

 Esta via se apresenta como o meio hábil à impugnação de 

cláusulas do instrumento convocatório, manifestando a discordância da Impugnante 

quanto aos seus termos, tendo sempre por objeto preservar o interesse público que guia o 

procedimento. 

 

 Apresenta, assim, sua impugnação, com fulcro na cláusula 7 

(sete) e correlatas do Instrumento Convocatório, requerendo seu recebimento diante da 

tempestividade e da adequação do meio utilizado. 

 

II. DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS IMPUGNADAS 

 

 A motivação da presente impugnação se dirige a garantia do tratamento 

diferenciado a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte estipulados na Lei 

Complementar 123/2006, bem como à metodologia utilizada para tanto. 
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III. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

  

a)  Do Comprometimento do Interesse Público e da 

Competitividade – art. 49, II e III, da LC nº 123/2006  

 

 

 Em seu escopo, o presente edital nos traz que dentre as exigências legais aplicadas 

ao feito, estão as estipuladas na Lei Complementar nº 123/2006, no qual impõe tratamento 

diferenciado as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

 É possível perceber que o Agente Administrativo busca aplicar ao presente processo 

licitatório as prerrogativas dispostas pela Lei 123/2006, que nos traz em seu capítulo V a 

adoção de tratamento diferenciado a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas 

contratações públicas direta e indireta. 

 

 O objetivo da legislação em comento quando nos trouxe tais prerrogativas foi 

promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito Municipal e Regional, 

dispondo em seu artigo 48 as formas para atingir tal pretensão e garantir a preferência que 

trata a lei. 

 

 Contudo, ao buscar a aplicação das disposições supracitadas, o Município deixa de 

observar certos pontos cruciais ao processo licitatório, alguns deles tratados naquela 

cártula. 

 

 Dentre as questões essenciais que não foram ponderadas na confecção do processo, 

merece destaque aquelas tratadas no artigo 49 da Lei da Microempresa e Empresa de 

Pequeno porte.  

 

 A disposição legal citada acima, elenca exceções as regras, as quais retiram a 

aplicabilidade das vantagens aquelas empresas. 

 

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; 
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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. 

 

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) 

  

  

 Através disso, constata-se que a primeira exceção é inerente a fase preparatória do 

processo licitatório, pontuando ser necessário a existência comprovada, em âmbito local 

ou regionalmente, de três fornecedores competitivos com enquadramento empresarial 

exigido.  

 

A imposição de comprovação vem expressa no Decreto nº 8.538/2015, que ainda 

determina às entidades contratantes instituir ou adequar cadastro próprio para identificar 

as MEs ou EPPs sediadas regionalmente, bem como suas linhas de fornecimento (art. 2º, 

I). 

 

 Por sua vez, a lei 10.520/2004 que regulamenta a fase preparatória da modalidade 

pregão, impõem que a autoridade competente justificar nos autos do processo a 

necessidade de contratação e definir o objeto do certame. 

 

 Ou seja, através das legislações ora elencadas observamos ser necessário que o 

Agente Público, na fase preparatória, verifique a existência de no mínimo três 

empresas daquele ramo de atuação que tenha enquadramento empresarial e 

encontra-se sediadas local ou regionalmente, realizando cadastro próprio no 

Município, antes de destinar o processo as regras de participação das Micro 

Empresa e Empresa de Pequeno Porte, e após isso, esclareça nos autos do certame a 

necessidade da contratação de tais empresas. 

 

 Acerca da definição sobre os termos “âmbito local” e “âmbito regional”, os quais 

trazem demasiada discussão, elencamos duas situações que tratam sobre o tema. 

 

 O Governo de Minas Gerais editou o decreto 47.437/2018 no qual regulamenta o 

tratamento diferenciado para MEs/EPPs estipulados pela lei complementar 123/2006 para 
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aplicação aos processos licitatórios de cunho Estadual. Em seu escopo tipifica o 

entendimento sobre qual a definição e delimitação dos termos “âmbito local” e “regional”, 

sanando as reiteradas divergências sobre o tema, posicionando-se da seguinte forma: 

 

“Art. 4º Para fins de aplicação dos benefícios dispostos 

neste decreto, considera-se: 

 

I - âmbito local: os limites geográficos do município onde 

será executado o objeto da contratação, ou da região 

delimitada pelos limites geográficos do referido município 

e de seus municípios limítrofes, ou da região metropolitana 

na qual está inserido o citado município; 

 

II - âmbito regional: os limites geográficos do Estado;” 

 

 Seguindo o mesmo raciocínio, o Município de Machado-MG, não distante do 

município de Formiga, também regulamentou a definição sobre limite territorial local e 

regional através do decreto 6.171/2019: 

 

 Art. 1º Para fins de aplicação de tratamento 

diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas 

e empresas de pequeno porte, previsto na Complementar 

Federal nº 123/2006, considera-se: 

 

I- Âmbito local: Limites Geograficos do 

Município de Machado; 

 

II- Âmbito Regional: Limites geográficos que 

envolvem a mesorregião e microregião do sul e sudoeste de 

Minas, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

  

 Assim, verifica-se que ambos os casos pacificam o entendimento que âmbito local 

se refere ao limite geográfico do Município no qual será executado o objeto do contrato, 

sendo o âmbito Regional atrelado ao órgão Licitante, como por exemplo, quando se tratar 

de licitações realizadas pelo Estado de Minas Gerais âmbito regional é definido como o 

limite Geográfico de todo o Estado e quando realizado por Municípios ou órgão que 

pertençam a este, em outras palavras, define-se como limite geográfico do conjunto de 

agrupamento de Municípios que pertença o Órgão Público(Mesorregião e 

Microrregião)de acordo com o site do IBGE. 

 

 Imperioso destacar que poucas são as empresas existentes no âmbito regional 

ou local na delimitação geográfica do Município que se enquadrem nas 

especificações da Lei 123/2006, para não dizer quase nenhuma. 
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 Diante disso, não se afigura eficiente ou juridicamente seguro à Administração 

somente constatar a inexistência de pelo menos três empresas que se qualifiquem 

como ME ou EPP no momento da realização do certame. Nesse sentido, é 

imprescindível que na fase preparatória já exista análise de mercado de modo a 

transmitir segurança jurídica à Administração Pública que ateste, indene de 

dúvidas, de que o procedimento licitatório ao menos terá possibilidade de 

contemplar a exigência da LC nº 123/2006. 

 

 Caso se verifique a impossibilidade de adoção do tratamento diferenciado, é 

perfeitamente possível afastar a incidência da referida lei, mediante ato justificado da 

autoridade competente. 

 

 Tal medida se revela, ao nosso juízo, plausível e razoável à hipótese deste certame 

 

 Nessa linha, trazemos como exemplo caso recente ocorrido no Município de 

Alfenas-MG, que em processo licitatório semelhante ao do presente Município, 

conheceu do recurso da empresa, reconhecendo a inexistência de fornecedores 

suficientes situados local e regionalmente de modo a atender às exigências legais, 

com isso afastando o tratamento diferenciado elencado na LC nº 123/2006, 

retificando seu edital e abrindo para ampla concorrência. Para corroborar, 

trazemos a decisão em anexo. 

 

  Já a segunda exceção, está elencada na parte final do inciso III do artigo 49 da LC 

123/06, que dispõe não ser aplicado o tratamento diferenciado às ME’s e EPP’s quando 

tais contratações puderem representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado. 

 

 Em outros termos, é possível observar que o mencionado trecho afasta a aplicação 

do tratamento diferenciado quando de alguma forma essa contratação puder prejudicar o 

objetivo licitatório.  

 

 Conseguimos observar que o citado trecho legal sedimenta intrinsicamente a 

observância ao princípio da eficiência, no qual havendo qualquer receio de falha na 

prestação de serviço de forma a comprometer o fornecimento deverá ser afastado. 

 

 Nesse diapasão, Marçal Justen Filho assim leciona quanto o tema: 

 

 “Não se procederá à aplicação da licitação 

diferenciada quando for apta a gerar ampliação de custos, 
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comprometendo desmedidamente o princípio da 

eficiência.”1 

 

 Diante disso, devido a hipossuficiência das ME e EPP face as demais empresas, em 

observância ao regramento supramencionado, o administrador deve realizar análise para 

verificar se os itens ora destinados a esta não são demasiadamente vultosos ao ponto que 

possa ocasionar risco de ruptura contratual e desabastecimento das unidades públicas 

gerado por itens desertos ou  fracassados, através da impossibilidade do cumprimento 

posterior ao processo. 

 

 Como exemplo prático podemos citar o caso da própria Ata do Estado promovida 

pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais - SEPLAG, no qual 

não se aplica a regra do Decreto Estadual 47.437 e lei 123/2006 (cotas para ME e EPP), 

pois existe longo histórico de itens no qual não houveram participantes ou foram 

desassistido por tais empresas, causando desta forma expressivo risco de quebra 

contratual e desabastecimento dos Entes Públicos, não sendo vantajoso para a 

Administração Pública e gerando graves prejuízos ao objeto do certame. 

 

 Devemos sempre lembrar que o direito à saúde é dos mais relevantes dispostos na 

Constituição Federal de 1988, diretamente relacionado ao direito à vida digna. Em casos 

envolvendo esse direito fundamental, a Administração Pública não deve descurar do 

princípio da eficiência, pois o fornecimento do medicamento a tempo e modo pode salvar 

a vida do utente. 

 

 Assim, seja pela falta de empresas sediadas no âmbito local ou regional, 

devidamente cadastradas no Município, ou pelo prestígio ao princípio da eficiência, deve 

ser afastada, mediante ato justificado, a incidência da Lei Complementar nº 123/2006, o 

que se REQUER. 

 

  

b) Do limite da Cota Reservada para ME e EPP. 

 

 Não obstante as questões trazidas no tópico anterior, ao elencar o rol de produtos 

que serão licitados, alguns destes foram divididos em dois grupos, sendo parte destinado 

a ampla concorrência e outro reservado em cotas para ME e EPP. 

 

 Quando da citada divisão, reparte o quantitativo reservado aquelas empresas, 

observando o disposto em lei. 

 

 Contudo, equivoca-se. 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. O Estatuto da Microempresa e as licitações públicas: 

comentários aos artigos da lei complementar nº 123 Atinentes a Licitações Públicas. São 

Paulo: Dialética, 2007, p. 86. 
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 Isso porque, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) imposto pela legislação não 

é vinculativo, ao contrário, trata-se apenas da fixação de limite máximo referencial para 

o fracionamento dos produtos a serem destinados as empresas de pequeno porte, podendo 

variar de 1 (hum) a 25 (vinte e cinco) por cento2 

 

 Ora, ao definir o percentual a ser aplicado no caso em comento, a Administração 

deve tomar por base o princípio basilar do processo licitatório, vantajosidade. 

 

 Todavia, não podemos desassociar o princípio da vantajosidade com o da 

eficiência. 

 

 Os aspectos da vantajosidade devem ir além daqueles econômicos, considerando 

a seu título o enquadramento das propostas junto intenção e especificações exigidas no 

edital, envolvendo tanto o custo do produto quanto a qualidade e segurança do objeto, 

bem como a prestação a ser executada, em um aspecto de relação custo-benefício. 

 

 Em outras palavras, a vantajosidade não se mostra apenas sobre os recursos 

econômicos, mas o conjunto de características dentro daquela adjudicação, no qual deve-

se sopesar a qualidade dos itens ofertados, o cumprimento das obrigações pelos 

concorrentes, a segurança dos usuários, entre outros. 

 

 Assim, ela deve ser examinada segundo diversos aspectos além do econômico. 

Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho:  

 

“A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação 

do interesse coletivo por via da execução do contrato. [...]. 

A maior vantagem apresenta-se quando a Administração 

assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa e o 

particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa 

prestação” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, 15ª edição, São 

Paulo: Dialética, 2012. Pág. 61). [DENÚNCIA n. 912236. 

Rel. CONS. SUBST. HAMILTON COELHO. Sessão do 

dia 22/08/2017. Disponibilizada no DOC do dia 

06/09/2017.] 

                                                           
2 Art. 48. III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 
cota de ATÉ 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e 
empresas de pequeno porte.  
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 Quanto ao tema no Livro Compras públicas: para além da economicidade de 

autoria de Caio César de Medeiros-Costa e Antônio Carlos Paim Terra, os mencionados 

autores assim lecionam: 

 

 O entendimento da vantajosidade, para além de tais 

pontos já citados, leva em conta o efeito das compras e de 

suas políticas na busca pela geração de bem-estar social, 

considerando como sendo mais vantajosa para o Estado a 

proposta ou processo que maximiza a geração de benefícios 

para a sociedade. (Compras públicas: para além da 

economicidade, Caio César de Medeiros-Costa e Antônio 

Carlos Paim Terra, 2019, Enap Fundação Escola Nacional 

de Administração Pública - pág 9) 

 

 Nesse contexto, é claramente verificável que destinar 25% (vinte e cinco por 

cento) dos produtos divisíveis para participação exclusiva de Empresas de menor porte 

não se mostra vantajoso para administração pública, pois, sabido é que além dos preços 

muitas vezes superiores que aqueles praticados pela de maior porte, por se tratar de 

empresa de menor porte, por vezes não dispõe da mesma capacidade na execução 

contratual e na qualidade do serviço, não se mostrando eficiente para a Administração 

Pública, gerando transtornos e gastos ao Órgão Público que lhe retiram qualquer 

vantagem uma vez existente. 

 

 Reforçamos mais uma vez que o próprio Estado de Minas Gerais assim entende, 

tanto que em seus processos licitatórios deixa de conceder o tratamento diferenciado 

aquelas empresas, uma vez passado por experiências de frustação, desassistência e 

desabastecimento. 

 

 Com isso, utilizando o poder discricionários, e observando os princípios da 

eficiência, vantajosidade, proporcionalidade e a segurança jurídica, deve a administração 

analisar produto a produto, de modo a estipular porcentagem correta que será destinada a 

cada um deles, reduzindo naqueles de maior vultuosidade, objetivando prevenir eventuais 

desabastecimentos futuros. 
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 Em nossa concepção a forma menos arriscada de fracionamento para 

Administração seria adotar o patamar máximo de 10% (dez por cento) do montante, 

atendendo as obrigações legais e prevenindo eventuais frustações licitatória. 

 

 Assim, pela observância dos princípios licitatórios, demonstrado que a porcentagem 

citada em lei não é vinculativa, REQUER também, a retificação do edital para adequar 

as porcentagens destinadas as empresas de menor porte, reduzindo aquelas aplicadas aos 

produtos mais vultuosos ao patamar máximo de 10% (dez por cento), de modo a evitar 

transtornos futuros para a população e frustação no objeto licitatório. 

  

 Todavia, caso não entenda por qualquer solicitação, REQUER o cancelamento do 

processo licitatório por violação ao princípio licitatórios, principalmente o da legalidade, 

pela não observância do disposto em lei. 

 

IV. DO PEDIDO 

 

           ANTE O EXPOSTO, REQUER: 

 

a) seja recebida e processada a presente impugnação, eis que própria e 

tempestiva; 

 

b) seja a mesma acolhida para: 

 

b.1) retificar as disposições editalícias que estabelecem tratamento diferenciado 

reservados a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, afastando a incidência da lei 

123/2006, alterando, mediante ato justificado da autoridade competente, todo o objeto 

para ampla concorrência; 

 

b.2) ainda subsidiariamente, retificar a cláusula impugnada para permitir a 

participação de outras empresas que não MEs e EPPs nos itens a elas destinados, na 

hipótese de não se atingir o número mínimo de três licitantes nessa condição, conforme 

determina o art. 49, II, da LC nº 123/2006. 

 

b.3) Sequencialmente, não entendo por nenhum dos pleitos acima, observando 

o princípio eficiência, vantajosidade, proporcionalidade e a segurança jurídica 

subsidiáriamente, requer retificação do edital para adequar as porcentagens destinadas as 

empresas de menor porte, variando conforme lei, reduzindo ao patamar máximo de 10% 

(dez por cento), ou outro que a Administração melhor entender. 

 

b.5)  Por fim, não acatando o requerimento anterior, requer o cancelamento do 

processo licitatório por violação ao princípio licitatórios, principalmente o da legalidade, 

pela não observância do disposto em lei. 
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  Termos em que, pede deferimento. 

  

                                                                                 

 

Formiga- MG, 26 de Setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ALFALAGOS LTDA. 

CNPJ nº 05.194.502/0001-14 
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