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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85-2015-07-28 
 

 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº PE 85-2015-07-28 

 
 
IMPUGNANTE: MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
                           CNPJ Nº 18.152.404/0001-66 
 
Trata o presente expediente de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão 
Eletrônico nº 85-2015-07-28, recebido de forma tempestiva pelo Pregoeiro em 
14/08/2015, que visa registro de preço para aquisição de até 3.000 head sets 
monoauriculares para call center, movido pela empresa MAQNETE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI – ME. 
 
DA ALEGAÇÃO: 
 
A Impugnação versa sobre tratamento diferenciado e favorecido às ME e EPP quanto 
à cota de participação em licitações cujo valor seja superior a R$ 80.000,00. 
 
O impugnante argumenta que: 
 
“A nova redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, impõe, manda, 
ordena a administração pública a cumprir os benefícios expressos no que se 
refere à política de favorecimento das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte nas Compras Públicas.  
 
O referido instrumento legal vale-se, no particular, da expressão induvidosa 
DEVERÁ, que veio substituir a palavra PODERÁ utilizada pela Lei Complementar 
123/2006. O verbo DEVER no texto legal pressupõe a obrigação, tarefa, 
imposição, gravame ou incumbência. Não é, em contrário, faculdade, opção, 
preferência, liberdade ou dilema. 
.... 
 
Ocorre que o presente instrumento convocatório apresenta estimativa de preços e 
observamos que o mesmo se encaixa no Inciso III – Licitação com cota reservada 
da Lei supra e então poder gozar e fazer valer seus direitos na sua totalidade.” 
  
 
Por fim requer a impugnante, que o instrumento convocatório seja retificado, sendo 
incluída a cláusula que assegure tratamento diferenciado às ME e EPP e por fim 
novamente publicado.  
 
DA RESPOSTA: 
 
Segundo a Lei Complementar 123/2006, alterada em 07/08/2014 pela Lei 
Complementar 147/2014 em seu art. 48, inciso III: 
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“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 
agosto de 2014) 
.... 
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. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014) ” 

 
A mesma lei em seu art. 49, inciso III diz: 
 

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

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;” 

 
CONCLUSÃO 
 
Pelos fatos e fundamentos acima expostos, o Pregoeiro desta licitação decide 
julgar por procedente o pedido de impugnação, para que seja feita uma análise da 
aplicabilidade de inclusão de tratamento diferenciado para o pregão eletrônico em 
epígrafe.  
 
Sendo assim, o Edital PE 85-201507-28- será revogado. 
 
Dê conhecimento da presente decisão ao Impugnante e aos demais interessados 
no certame, com a devida divulgação desta decisão no site oficial (www.licitacoes-
e.com.br). 
 
 
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2015. 
 
 
 
____________________________________ 
Pregoeiro 


