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Prefeitura de Tupanciretã 

Setor de Licitações e Contratos 

PPRP n° 014/2018 

Impugnante: L. J. Bredow Representações - ME. 

1— Da Impugnação 

Trata-se de impugnação ao edital do pregão presencial para registro 
de preços n° 014/2018, realizado pelo fornecedor L. J. Bredow Representações - ME. 

A empresa impugnou o edital por permitir a ampla participação de 
fornecedores, não estabelecendo exclusividade para as empresas beneficiárias da Lei 

• Complementar n° 123/2006. Alegou ainda que, em razão de licitação anterior ter 
apresentado três licitantes MEs vencedoras, não haveria que se falar de ausência de 
fornecedores competitivos. 

Apresentou impugnação ainda quanto ao valor de referência dos 
produtos e a exigência da apresentação de amostras. 

Vieram os autos para análise. 

11 — Do Mérito. 

Recebo o presente pedido de impugnação, uma vez que tempestivo. 

No mérito, julgo improcedente o pedido de impugnação. 

11.1 — Exclusividade ou cotas de participação para MEs ou EPPs. 

A LC n° 123/2006. com  a redação dada pela LC n° 147/2014, 
estabelece em seus arts. 47 e 48 a exigência e parâmetros para realização de 
licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entretanto, a mesma lei complementar estabelece as exceções em 
seu art. 49: 

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

I - (Revogado), 

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: 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempres -e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública o 	 juízo 

ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
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IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 

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. 

A fim de regulamentar esse tema no âmbito da administração 
municipal, o Município publicou o Decreto n° 4.789/2015, que regulamenta o 
tratamento diferenciado e simplificado concedido às microempresas e empresas de 
pequeno porte nas aquisições públicas. 

Nesse sentido, o caput do art. 3° do referido decreto dispõe que "para 
fins de atendimento ao constante no art. 49, inciso ll, da LC n° 123/06. serão 
considerados como microempresas e empresas de pequeno porte aquelas 
cadastradas regularmente junto ao setor de licitações e contratos, na forma dos arts. 
34 a 37 da Lei Federal n° 8.666/93". 

Seguindo essa linha, o Setor de Licitações e Contratos firmou 
declaração informando não haver empresas cadastradas nesse ramo de atividade 
como propensos fornecedores interessados, da mesma forma como constou no edital 
no item 1.2. 

Por outro lado, ainda que se aceite, apenas a título de argumentação, 
que a participação na última licitação dos fornecedores Gabriel Muller Félix Eireli —
EPP, Mercado Bolichão, Fabio de Andrade Linassi — ME e Paraná Foods Comércio 
Eireli - EPP, o Município ainda estaria autorizado a dispensar a exclusividade para 
microempresas e empresas de pequeno pode. 

O parágrafo único do art. 3° do Decreto 4.789/2015 estabelece que 
"será considerado fornecedor sediado regionalmente aquele com sede em Município 
localizado em um raio de até 150km (cento e cinquenta quilômetros) da sede do 
Município de Tupanciretã". 

Assim, os argumentos do impugnante não prosperam, devendo o 
edital ser mantido nos termos em que se encontra. 

11.11 — Exigência de amostras. 

A Administração Pública exigiu para a cotação aoas itens 
apresentação de amostras conforme os seguintes itens do edital: 
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2.5.3. As amostras poderão ser em embalagens menores dos tamanhos solicitados 
no Anexo I deste edital, desde que apresentadas na embalagem original da marca 
do produto. 
2.5.4. A empresa que não entregar as amostras, mesmo cotando o produto na 
proposta. está automaticamente desclassificada no item. 
2.5.5. As amostras serão analisadas antes da etapa de lances, por uma Comissão 
composta pela Nutricionista do Município e pelos membros da Equipe de Apoio, que 
emitirá relatório identificando a empresa e especificando as marcas das amostras 
aceitas. 
2.5.6 Serão rejeitadas as amostras que não forem apresentadas dentro das 
embalagens originais do produto, que possuírem qualquer tipo de defeito que 
prejudique sua avaliação, forem de qualidade inferior em relação às especificações 
constantes do Anexo I. 

Conforme se observa da redação do edital, as amostras serão 
analisadas pela Nutricionista do Município, ou seja, profissional qualificado para tanto, 
e seguindo as especificações do anexo 1 do edital. 

Desta forma, a análise dos produtos seguirá os critérios objetivos já 
previstos nos edital, não podendo se falar de subjetividade durante a apreciação dos 
produtos. 

De outro lado, o procedimento de análise das amostras está 
devidamente previsto no item 2.5 e subitens do edital. 

Ademais, a possibilidade de exigência das amostras em licitações é 
aceita pelos TJRS: 

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO MENOR 
PREÇO GLOBAL. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL MATERIAL DO CHAVEIRO 
ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM A AMOSTRA. MULTA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em se tratando de licitação, em que o Edital 
gera "lei entre as partes", evidenciado está que o chaveiro entregue para a  
Administração está em descompasso com o que serviu de amostra, 
especificamente no que tange à qualidade do material e impressão gráfica.  Tal 
divergência caracteriza o inadimplemento, sendo cabível a rejeição dos produtos por 
parte do Município. No que tange à multa aplicada. não há falar em excesso 
tampouco em abusividade, tendo em vista que a previsão contida no edital é taxativa 
ao afirmar que a base de cálculo é o valor total do contrato. Portanto, resta afastada 
a pretensão de que seja aplicada multa somente sobre o valor dos chaveiros, assim 
como a alegação de enriquecimento ilícito. No tocante aos honorários advocaticios, 
com razão o Município, pois a fixação em 10% do valor atualizado da causa. nos 
termos do art 85, §3°. inciso I, do NCPC, mostra-se inadequado, tendo em vista o 
valor apresentado, ensejando assim, a reforma neste ponto, devendo o arbitramento 
incidir sobre o proveito econômico da causa. APELAÇÃO DA

S 

 EMPRESA 
DESPROVIDA.APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. UNÂNIMElação C' I 
N° 70072754278, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça d 	 o 
Barcelos de Souza Junior. Julgado em 26/07/2017) 
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11.111 — Do Valor de Referência 

Quanto aos valores da pesquisa de mercado e da referência para a 
licitação, a impugnação também não prospera. 

Analisando os autos, constata-se a Administração baseou-se em 
orçamento elaborado por fornecedor atuante no mercado de gêneros alimentícios, 
estando a pesquisa de preço presente nos autos às fls. 11/19. 

Desta forma, ao contrário do alegado pelo impugnante, a 
Administração usou de meios objetivos para obtenção dos valores de referência da 
licitação. 

Ademais, o impugnante não informou quais itens estariam com preços 
acima dos praticados no mercado, impossibilitando, assim uma análise mais criteriosa 
de suas razões, restando, apenas, uma abordagem genérica de seu pedido. 

IV — Do Julgamento. 

Diante todo o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada 
pelo fornecedor, mantendo-se inalterado o edital PPRP n° 014/2018. 

Tupanciretã-RS, 10 de 	I de 

Felipe b= sd s Santos 
;Pregoeiro 
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