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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS 
CAMPOS JOSE SANTllll SOBRINHO 

EDITAL 041/2017 
PROCESSO lICITATÓRIO 45/2017 
PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 

MASIF ARTIGOS M~DICOS E HOSPITALARES, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita sob o CNPJ 03.968.926/0001-63, situada à Rodovia Br 116, n° 17651, Xaxim, Curitiba, Estado 

do Paraná, vem perante Vossa Senhoria apresentar impugnação em face do edital de Pregão 

041/2017. 

A requerente esta devidamente de posse do edital em tela, ocorre que ao analisarmos as 

cláusulas contratuais e editalícias, observamos que o referido segue os preceitos da Lei 

complementar 123/2006 e alterações da Lei complementar 14712014. Deste modo os itens de até 

80.000 mil ficam exclusivos a micro empresas e empresas de pequeno porte e os itens acima deste 

valor com margem de 25% destinado à micro empresas e empresas de pequeno porte. 

Prezados senhores pelo que acompanhamos através das atas de registro de preços e pela 

experiência trocada entre representantes que constantemente participam dos processos licitatórios 

em diversas regiões do Brasil , temos observado que a alteração da Lei complementar 123/04 através 

da Lei complementar 147/2014 não traz beneficios direto a administração publica, assim antes o que 

era facultativo a administração publica ao que diz respeito a exclusividade e benefícios a participação 

de micro empresas e empresas de pequeno porte passou a ser obrigatório, contudo sabendo desta 

prerrogativa as micro empresas e empresas de pequeno porte vem se aproveitando da situação e 

lançando preços superfaturados ou as vezes não concedendo a administração publica um desconto 

competitivo mesmo ainda tendo margem para tal desconto, e este fato ocorre pois no momento da 

licitação as empresas tem ciência da exclusividade e sabem que independente de descontos, em 
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virtude a Lei a administração publica se vincula ao fornecedor sendo obrigado a aceitar o preço 

ofertado. 

Entendemos que cabe à administração publica, entes da federação, pessoa Jurídica de direito 

privado ou público e pessoa física seguir os preceitos da lei e assim cumprir com seu ordenamento, 

porem ao que pese a administração publica temos o entendimento que não basta apenas executar a 

letra da lei e ir contra os princípios básicos que regem o bom andamento da administração. Dentre 

estes princípios estão a eficiência, eficácia e economicidade, no que abrange à comparação entre 

eficiência e eficácia, a doutrina nos ensina que Mesta última é a concreção dos objetivos desejados 

por determinada ação do Estado, não sendo levados em consideração os meios e os mecanismos 

utilizados para tanto·. 

Deste modo a administração publica local pode ser eficaz em resolver o problema da saúde, 

mas pode estar fazendo isso com mais recursos do que necessitaria. Na eficiência, por sua vez, há 

clara preocupação com os mecanismos que foram usados para a obtenção do êxito na atividade da 

administração. Assim, procura-se buscar os meios mais econômicos e viáveis, para maximizar os 

resultados e minimizar os custos e assim atingir o objetivo com o menor custo e os melhores 

resultados possíveis. 

Sendo conhecedores da atual 'crise econômica e política que assombra nosso país não 

entendemos como pode a administração publica permitir tal abuso na elevação dos preços cometido 

pelas ME's, sabemos também que o ordenamento jurídico é amplo e assim em casos de 

comprovação de prejuízos aos cofres públicos pode-se achar brechas nas legislações para que estes 

prejuizos sejam cessados. Deste modo seguindo ainda os preceitos da Lei solicitamos que esta 

administração publica utilize-se do ARTIGO 49 -INCISO 111 DA LEI 123/06: 

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

Complementar quando: 

111 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; 
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Vejamos também que outros entes da federação vem se utilizando deste artigo a fim de 

proteger o bem jurídico que neste caso é representado pela economicidade na aquisição das 

compras por parte da administração pública, a Autarquia Municipal de Apucarana e a Prefeitura 

Municipal de Fazenda Rio Grande . fim de que a administração publica não sofresse mais com 

prejuízos em face da Lei complementar 123106 e lei complementar 147/14, utilizaram-se dos 

seguintes argumentos baseados em lei: 

Autarquia Municipal de Saúde de Apuc:arana 
Mlguol SJm c.t>o. 69 - Fo .... (43) 34:;?2-SOao 

3.4 O PRESENTE CERTAME NÃO DESTINA-SE A EXCLUSIVIDADE E NEM A COTAS EXCLUSIVAS 

PARA ME E EPP, CONFORME DISPOSTO NO INCISO 111 DO ART. 49 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. 

MOTIVOS: 

1) EM RECENTES PROCESSOS lICITATÓRIOS REAliZADOS COM EXCLUSIVIDADE DE EMPRESAS 

DOS PORTES REFERENCIADOS ACIMA, TIVEMOS UMA BA IXA CONCORR~NCIA. 

2) MESMO ~RATANOO-SE DE U~ MERCAOO COM AMPLA CONCORR~NCIA, OU SEJA, MILHARES 

DE EMPRESAS QUE' PARTICIPAM DE CERTAMES lICITATÓRIOS, AS MESMAS NÃO SE ENQUADRAM NO 
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PORTE DE ME E EPP, POIS GERALMENTE SÃo FORNECEDORES Dlil ETOS DE FÁBRICAS DE MATERIAL 

HOSPITALAR. AS PRÓPRIAS FABRICANTES DOS PRODUTOS PARTICIPAM DO CERTAME E TEM 

. CONDIÇOES DE OFERTAREM PRODUTOS COM VALORES MAIS VANTAJOSOS À ADMINISTRAÇÃO, 

JUSTAMENTE POR SER A PRÓPRIA FABRICANTE DO PRODUTO E NÃO NECESSITAR DE ENGLOBAR EM 

CIMA DO VALOR DE COMPRA, SEUS LUCROS. 

3) AS MEPP SÃO EMPRESAS COM LIMITAÇÃO DE SEUS GASTOS BRUTOS, O QUE TAMBÉM PODE 

SER UM LIMITADOR DE NEGOCIAÇÃO COM O MERCADO NA QUAL VÁ ADQUIRIR SEUS PRODUTOS, 

POIS, AO QUE SUPOE-SE, DIFICILMENTE A FABRICANTE DE UM PRODUTO OU UM GRANDE 

FORNECEDOR SERÁ UMA ME OU EPP, LOGO, TERÁ DE ADQUIRIR SEUS PRODUTOS DE OUTRO 

FORNECEDOR. QUANTO A ESSA QUESTÃO, PODEMOS DESTACAR GRANDES TRANSTORNOS QUANTO 

A PRAZOS DE ENTREGA DE PRODUTOS, NESTE.CASO, MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, POIS AS 

'ME EPP DEPENDEM DA ENTREGA DE OUTRO FORNECEDOR PARA REALIZAREM A SUA ENTREGA. 

4) NOTA·SE QUE NÃO HÁ VANTAJOSIDADE, NESTES CASOS DE MATERIAL DE CONSUMO DA 

ÁREA DE SAÚDE, NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM EMPRESAS MEPP. DESTACA-SE TAMBtM O 

GRANDE VULTO DE PEDIDOS DE REEQUILrBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, ORI UNDOS DE EMPRESAS 

QUE COMPRAM DE EMPRESAS, VIRANDO UM EFEITO CASCATA. 

5) O USUÁRIO NÃO PODE SOFRER AS CONSEQOfNCIAS DE EMPRESAS QUE ATRASAM 

ENTREGAS POR NÃO TEREM EM ESTOQUE OS PRODUTOS SOLICITADOS. ESTA AUTARQUIA TEM 

USADO DE TODOS OS MEIOS LEGAIS A FIM DE QUE MINIMIZE-SE AO MÁXIMO ESTE TIPO DE 

SITUAÇÃO, NOTIFICANDO AS EMPRESAS RETARDATÁR IAS DE ENTREGAS BEM COMO QUE COMETAM 

QUALQUER INFRAÇÃO, BASEADA NA lEI DE lICITAÇOES E INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE 

GEROU O COMPROMISSO ENTRE AS PARTES ATRAV~S DO INSTRUMENTO LEGAL NÃO HÁ COMO 

PREVER ESTES FATOS, NO ENTANTO, PODE-SE PREVENIR DE QUE ELES ACONTEÇAM. 

6) A ADOÇÃO DE NÃO FAVORECIMENTO À MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

FICA EVIDENTEMENTE EXPOSTO OS MOTIVOS DA SUA NÃO VANTAJOSIDJ\DE ECONQMICA E DE 

EFI ~NClA PARA COM A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA. 
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PREGÃO PRESENCIAL N'. 063/2016 
PROTOCOLO 12971/2016 

'Processo Administrativo n'. 14312016 

1. PREÀMBULO: 

o Municipio de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná. torna público que realizará licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL. confoone descnto neste Edital e seus Anexos. com base nas Leis Federais n'. 
8.666/93 e 10.520/02. Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n'. 123/06. Lei Municipal n'. 260/05 e Decretos 
Municipais n'. 1095/05 e 1254/06. do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. para entrega parcelada. 

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO. auxiliado pela EQUIPE DE APOIO. nomeados pela portana n'. 
069/2016. 

O PREGÃO será realizado no dia XXXXX de 1OOO(XX de 2017. com inicio às 09hOOmin. na Rua Jacaranda. 
'300 - Nações. Fazenda Rio Grande/PR. quando deverão ser apresentados. no inicio. os documentos para 
credenciamento. a declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes de 
proposta de preços e dos documentos de habilitação. 

2. OBJETO DO PREGÃO: 

2.1. O objeto deste PREGÃO é o Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde 

2.2. Especificações e quantidades estimadas' constantes no ANEXO I. 

2.3. Os Lotes 01. 05. 07. 08. 13. 15. 17. 18. 19. 20. 21 . 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 e 35 do presente 
edital são destinados exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em atendimento ao que 
deteonina o Art. 48. Inciso I. da Lei Complementar Federal 123/2006. alterada pela Lei Complementar Federal 
147/2014. 

2.4. No caso do não comparecimento ou não apresentação de proposta para os Lotes OI, 05, 07. 08. 13. 
15,17.18,19.20.21.23,24,26,27,28,29, 30, 31 , 32, 33,34 e 35 do presente Edital, ou inabilitação por 
parte de Microempnesas ou Empresas de Pequeno Porte, o objeto será disponibilizado à participação das 
demais empresas que não possuam tal condição e que tenham apresentado proposta e habilitação para o 
objeto. 

A fim de complementar a impugnação e comprovar a diferença de preços praticados 

encaminho em anexo a ata de registro de preços do Pregão Presencial n074/2016 - Prefeitura 

Municipal de Colombo. A referida licitação tinha 52 itens, porem devido a exclusividade a ME a 

empresa Masif só pode cadastrar sua proposta para 2 itens, na ata é possivel verificar que os itens 1 



., 

;IF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES L TDA 
DVIA BR-116, 17651 (LINHA VERDE) 
M :: CURITIBA-PR :: CEP 81,690-300 
1 3268-5437 :: l8J 
J 

e 3 foram vencidos pela empresa no preço unitário de R$ 1,.90 enquanto os mesmos item na cota 

reservada para ME foram vencidos pelo concorrente a R$ 3,40 - itens 2 e 4. 

Assim tendo em vista que será mais vantajoso a prefeitura o maior numero de concorrentes 

em todos os lotes, fazendo assim com que haja mais descontos solicitamos que esta Instituição 

utilize-se do parecer e justificativas utilizadas pela Autarquia Municipal de Apucarana a fim de não 

disponibilizar cotas para micro empresas e empresas de pequeno porte, evitando-se assim o ocorrido 

na Prefeitura de Colombo. 

Por fim caso o pedido da subscritora em utilizar-se do artigo 49 - inciso 111 seja 

indeferido, solicitamos a esta comissão a alteração na forma de julgamento das propostas, 

passando de item para Lote I deste modo os materiais que são para mesma finalidade e só 

diferem de tamanho podem fazer parte do mesmo lote. 

Ademais a fim de complementar a solicitação é valido mencionar variações na interpretação 

da lei 147 e seus artigos foi emitido um decreto presidencial publicado em 6 de outubro de 2015, 

sobre a regulamentação dos benefícios para contratação de micro e pequenas empresas em 

licitações principalmente os pregões. Por se tratar de um decreto regulamentador da aplicação de 

uma lei complementar, ele será considerado mesmo sem ser mencionado por ser parte integrante da 

lei 147/2014, uma vez que a lei e sua aplicação devem sem aplicadas e observadas em sua 

totalidade inclusive e principalmente no que rege sua aplicação de beneficios ou restrições, sendo 

assim peço a aceitação do decreto em anexo. 

Art. 6° 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). 

sendo que no art 10 abaixo descriminado. 

Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6!Lao art. 8!!-quando: 
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l-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; 

11-0 tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno 

porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuizo ao conjunto ou ao 

complexo do objeto a ser contratado, justificadamente; 

Assim diante todo o expostp solicitamos: 

1. Suspensão do pregão em epígrafe até o julgamento deste, 

2. aplicação do decreto 8538/2015 em face do pregão em epígrafe onde para obter 

exclusividade dos itens será necessário a presença de 3 micro empresas regionais. 

3. Alteração da forma de julgamento de item para lote. 

Termos em que, pede deferimento. 

MASIF ARTIGOS 

íõ3968 926/000 1-6;'1 
MASIF AR TIGOS MÉDICOS 
E HOSPiTA LAI<ES LTDA. 
BR 11 ,) . N° 17651 
Ca"" XC" . CEP 81690.300 
1:?~R!TlBA - P Rj 

C ritiba. 18 de Outubro de 2017. 
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OSPITAL;&.RES LIDA. 


