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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº08/2021 Processo Administrativo n° 10/2021 IMPUGNAÇÃO DE EDITAL A empresa MEGAMIDIA BUSDOOR E
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.18.975.648.0001- 49, com sede
na Rua 5, 77,Bairro Aruana, Aracaju-SE, neste ato representada por seu representante legal Fabio Perrone Da Silva, CPF n.
447.903.795-53, vem, tempestivamente, com fulcro no subitem 22.1., e demais disposições do item 22. do Edital em
epígrafe, bem como permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, e no Decreto o Decreto nº. 5.450/05, apresentar, em
tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante específica o
que faz na conformidade seguinte: I – TESPESTIVIDADE. A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o
prazo para protocolar o pedido é de 3(três) dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e
habilitação. Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora formuladas
plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dá em 25/05/2021, razão pela qual deve
conhecer e julgar a presente impugnação. II - DO CABIMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO De proêmio, apenas por zelo e
diligência, pertinente justificar, juridicamente, o cabimento da presente Impugnação. Primeiramente, colacionemos as
disposições dos parágrafos 2º e 3º do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93: § 2 o Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso. § 3 o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Especificamente no âmbito de Editais referentes a
certames licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico, tem-se as disposições dos artigos 11, inciso II, e artigo 18, do
Decreto nº. 5.450/05: Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial: II - receber, examinar e decidir as impugnações e
consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. § 1º
Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até
vinte e quatro horas. § 2º Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame. Tais disposições legais justificam e refletem o procedimento de impugnação previsto no item 22. do
Edital em epígrafe, in verbis: 22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 22.1. Todo cidadão é
parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer impugnação deverá ser protocolizada até 3 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licitacoes@coren-se.gov.br 22.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento da impugnação. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 22.3. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital,
designar-se-á nova data para a realização da sessão pública, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas. 22.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do seguinte link: acesso livre˃pregões˃agendados, para
conhecimento das licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para
obtenção das informações prestadas. Conferidas as disposições normativas pertinentes, nos moldes apresentado a seguir,
Ilustre Pregoeiro, restará claro que a presente Impugnação se justifica enquanto medida hábil de que se vale esta licitante
para suscitar questionamento acerca de fatores no âmbito da não inclusão no edital do tratamento destinado
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte contido na Lei Complementar 147/2014 e
Lei Estadual nº 8.747/2020, bem como o Decreto Federal Nº 10.024/2019 e das especificações do Item 1 do Termo de
Referência que, não apenas impossibilitam a viabilidade de toda e qualquer proposta a ser apresentada – por não haver
qualquer produto no mercado que contemple todas as especificações exigidas –, bem como, também, frustrar o caráter
competitivo do certame, senão vejamos: II – FATOS. A subscrevente tem interesse em participar da licitação na modalidade
pregão eletrônico, tipo menor preço por item, em sessão pública eletrônica, através do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, para registro de preços eventual contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de impressão, instalação e exibição de outdoors e outbus, para veiculação de publicidade institucional, visando a
atender à demanda do Coren/SE, sendo este instaurado pela comissão de Licitação DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SERGIPE, conforme consta no Edital e em seu Termo de Referência anexo. Verificou-se situações que
devem ser esclarecidas, facilitando-se a compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas.
Dois são os fundamentos que justificam a presente impugnação, conforme exposição a seguir. 1) OMISSÃO DE LEIS NO
PROCESSO LICITATÓRIO Constatou-se a omissão no referido processo licitatório os seguintes há previsão em seu edital do
Decreto Federal Nº 10.024/2019 e nem tratamento destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas
de pequeno porte contido na Lei Complementar 147/2014 e na Lei Estadual 8.747/2020, que ambas regulamento o
seguinte: O Decreto Federal nº 10.024/2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal; A Lei Complementar 147/2014 que alterou
substancialmente a Lei Complementar 123/06, a Administração Pública deixou de possuir discricionariedade no que se
refere à contratação de empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP em processos licitatórios que tenham itens de
valores inferiores ou iguais a R$80.000,00 (oitenta mil reais) passando a, obrigatoriamente, conceder tratamento
diferenciado às Microempresas, Microempreendedores Individuais e Empresas de Pequeno Porte; e A Lei Estadual
8.747/2020 que estabelece tratamento diferenciado e simplificado, nas contratações publicas de bens, serviços e obras no
âmbito da Administração Pública no Estado de Sergipe, devendo-se realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais – MEIs, e sociedades cooperativas, sediadas no âmbito local ou regional, nos itens de
contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).2) DAS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1 DO
TERMO DE REFERÊNCIA A Especificação contida no item 1 do Termo de referência, para a contratação de Outdoor, não
apenas impossibilitam a viabilidade de toda e qualquer proposta a ser apresentada. Colacionemos as disposições do Termo
de Referência (Anexo I) a título de especificações, in verbis. A Impugnante salienta, desde já, que os outdoor instalados e
comercializados na Cidade de Aracaju e na região Metropolitana, não existem qualquer produto que contemple a
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integralidade das especificações exigidas. Destacamos, ainda, que as aludidas placas possuem um tamanho padrão de área
máxima do quadro não pode ultrapassar 27m² (vinte e sete metros quadrados), na forma de "9 m x 3 m" (nove metros de
comprimento por três de altura); Isso posto, as especificações constantes no Edital e seus Anexos faz com que qualquer
modelo existente e comercializável no Cidade de Aracaju e Região Metropolitana, seja impossível de ser ofertado por
qualquer licitante. III – DIREITO. Conforme acima já destacado, face aos argumentos apresentados pelo impugnante, faz-se
as seguintes considerações: Desde a publicação da Lei Complementar 147/2014 que alterou substancialmente a Lei
Complementar 123/06, a Administração Pública deixou de possuir discricionariedade no que se refere à contratação de
empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP em processos licitatórios que tenham itens de valores inferiores ou
iguais a R$80.000,00 (oitenta mil reais) passando a, obrigatoriamente, conceder tratamento diferenciado às Microempresas,
Microempreendedores Individuais e Empresas de Pequeno Porte. Vejamos o disposto na Lei: “Art. 47. Nas contratações
públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, DEVERÁ ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o
incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier
legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de
pequeno porte, aplica-se a legislação federal. Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública: I - DEVERÁ realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); Nota-se que,
ao contrário do que afirma a Impugnante, o inciso I do artigo 48 da Lei Complementar 123/06 não diz que deve-se somar
os itens que compõem o objeto para verificação do limite da exclusividade, mas afirma que “deverá realizar processo
licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos ITENS de
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”, ou seja, cada ITEM cujo valor seja até R$80.000,00
deverá ser destinado exclusivamente para ME, MEI e EPP. O Tribunal de Contas da União já proferiu decisão entendendo ser
obrigatório conferir-se exclusiva participação de entidades de menor porte nos itens de licitação cujos valores não
ultrapassem o montante de R$80.000,00, nada obstante o somatório total superar essa cifra, verbis: SUMÁRIO:
REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS. MENOR PREÇO POR ITEM.
EXISTÊNCIA DE VÁRIAS FAIXAS DE CONCORRÊNCIA INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS ENTRE SI. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA
DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS. VALOR DE CADA ITEM NÃO EXCEDE O TETO
PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ARQUIVAMENTO.
[...] 4. Apesar de o valor global exceder o limite de R$ 80.000,00 previstos no art. 48, I, da LC nº 123/2006 e no art. 6º do
Decreto nº 6.204/2007 para a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas
e empresas de pequeno porte, o certame estava dividido em 52 itens de concorrência autônomos entre si, sendo, assim,
cada item disputado de maneira independente dos demais.” (TCU – Primeira Câmara. Acórdão nº 3771/2011. Processo nº
TC 010.601/2011-2, j. em 07/6/2011. Rel. Min. Weder de Oliveira). (gn). No mesmo sentido o entendimento do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, ao decidir que é vedada a participação de empresas não qualificadas como ME ou EPP
em licitação exclusivas: DENUNCIA. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. VALOR CONSIDERADO POR ITENS DE CONTRATAÇÃO, SEPARADAMENTE. PARTICIPAÇÃO
DE EMPRESAS NÃO QUALIFICADAS COMO MICRO E PEQUENA EMPRESA EM LICITAÇÃO EXCLUSIVA DESERTA.
IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA EM INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO DENUNCIANTE. JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Lei Complementar nº 123/06 é expressa em determinar a exclusividade da participação
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação com valor igual ou inferior a R$80.000,00 (oitenta
mil reais). 4 2. Não cabe a participação de empresas não qualificadas como micro ou pequena empresa em licitação
exclusivamente destinada a fornecedores com tal enquadramento, por afronta à ampla competitividade.” (TCEMG –
Denúncia nº 1024477 – Rel. Conselheiro Cláudio Couto Mourão) (gn) “DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. LICITAÇÃO.
RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. VALOR DOS ITENS INFERIOR A
R$80.000,00. OBRIGATORIEDADE LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DOS AUTOS COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. ARQUIVAMENTO. O artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterado pela Lei Complementar 147/14, determina
que, nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80.000,00 (oitenta mil reais), a administração pública deverá realizar
processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.” (TCEMG –
Denúncia nº 944803 – Rel. Conselheiro José Alves Viana) (gn) Quanto à necessidade de INCLUSÃO da Lei Estadual
8.747/2020 que estabelece tratamento diferenciado e simplificado, nas contratações publicas de bens, serviços e obras no
âmbito da Administração Pública no Estado de Sergipe, devendo-se realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais – MEIs, e sociedades cooperativas, sediadas no âmbito local ou regional, nos itens de
contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ficando a demonstrar no edital que deve-se
ser considerado a contratação local ou regional quando se licitar os itens para participação exclusiva de ME e EPP, devendo
assegurar os benefícios previstos no referido mandamento legal às ME ou EPP, DEVENDO constar no edital, nos referidos
Itens do Termo de Referência do Anexo I do Edital. Vale salientar que todos os procedimentos de natureza administrativa
devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
previstos no artigo 37 da Constituição Federal, senão vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Ademais, o artigo 1º da Lei nº. 8.666/93
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.Além dos órgãos da
Administração Pública Direta, submetem-se a Lei nº. 8.666/93 os órgãos da Administração Pública Indireta, Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e os
particulares, administrados – tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Em outras palavras, todo e qualquer sujeito de direito,
público ou privado, se submete à Lei nº. 8.666/93, devendo esta ser integralmente cumprida e respeitada. Assim sendo,
são tais disposições da Carta Magna de 88 e da Lei nº. 8.666/93 – caput e parágrafo 1º do artigo 3º e artigo 4º – que
socorrem a Impugnante no tangente à sua pretensão de ver admitidas propostas em que sejam ofertados PLACAS DE
OUTDOOR que, contemplem especificações outras que não as exigidas no Termo de Referência. Isso na medida em que a
sugestão de aditamento das especificações demandadas permite, em um viés ótimo, a viabilidade de realização do certame
licitatório em prestígio ao máximo grau de competitividade entre os licitantes – que não apenas se espera, mas que também
é imposto pela Lei – e em respeito à essência das especificações constantes nos descritivos dos Termos de Referência. Veja
bem, Ilustre Pregoeiro: o que ora se propõe não é apenas a mudança das especificações exigidas, mas, isso sim, um
aditamento na redação das mesmas no descritivo do Termo de Referência, de forma a torná-las compatíveis COM A
REALIDADE DE MERCADO, e, consequentemente, de forma a se realizar a licitação de acordo com todas as balizas
normativas pertinentes e vinculantes, quais sejam: os princípios da eficiência, da isonomia, do caráter competitivo, da
captação da proposta mais vantajosa e do desenvolvimento sustentável. O teor das disposições do Termo de Referência
(Anexo 01) a título de especificações enseja a inviabilização de PLACAS DE OUTDOOR passíveis de oferta pelos licitantes,
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visto que as especificações demandadas dizem respeito não apenas a um modelo específico, mas, mais grave, UM MODELO,
QUE NÃO É APRESENTADO, NO MERCADO, IMPASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. Pertinente analisar o Decreto nº. 5.450/05, que
determina que a licitação realizada na modalidade de pregão eletrônico deve observar estritamente os princípios básicos a
que se sujeita a Administração Pública, mormente o do julgamento objetivo, in verbis: Art. 5º. A licitação na modalidade de
pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. De mais a mais, repise-se, que o referido Decreto dispõe,
ainda, que a Administração Pública deve fiel à observância do procedimento previamente estabelecido, sob pena de nulidade
dos atos administrativos eivados de vícios, senão vejamos: Art. 7º Os participantes de licitação na modalidade de pregão,
na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo
qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.§ 6º. A infringência do
disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa. Reforça-se, portanto, o fato de que todos que se submetem à Lei nº. 8.666/93, à Lei nº. 10.520/02, ao Decreto nº.
5.450/05 e à Constituição Federal restam incondicionalmente vinculados a tais diplomas; e, também, aos entendimentos
consolidados pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, que estabelece as balizas e diretrizes hermenêuticas para todo esse
arcabouço normativo. Portanto, não apenas os licitantes restam vinculados, mas também (e principalmente) a
Administração Pública. Em relação a esta, determina expressamente a Lei nº. 8.666/93 em seu artigo 41, in verbis: Art. 41.
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. ------ Texto
na íntegra disponível na página eletrônica do Coren-SE (http://se.corens.portalcofen.gov.br/pregao-eletronico-no-08-2021-
srp_27535.html)
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