
 
  

Processo nº.: 2021.000232 – PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 
Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agente de integração de estágios, com vistas a gestão das bolsas de estágio, 
conforme quantitativos e especificações estabelecidas nesse edital e no Anexo I - 
Termo de Referência – parte integrante do Edital. 
 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL Nº 007/2021 

 

 O pregoeiro da Câmara Municipal de Caldas Novas, no exercício de 

sua competência, tempestivamente, julga procedente e responde a impugnação 

interposta pela empresa Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, com as 

seguintes razões de fatos e de direito: 

Alega a impugnante, em síntese, que seja reformado o Edital e seus 

anexos publicados, suprimindo a exclusividade de participação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, de forma a possibilitar a 

participação de um maior número de licitantes, e consequentemente, 

possibilitar a aquisição da proposta mais vantajosa para a administração, em 

qualidade e preço.  

Face aos argumentos apresentados pela 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); 

 
 

Conforme é observado o valor estimado da contratação é de R$ 

223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos reais) não cabendo, portanto, 

ser beneficiada pela Lei 123/06.  

 

 

Nota-se que houve um erro material nos itens 2.11.5 e 9.4.4 do Edital 

que leva a menção de se tratar de um certame exclusivo para microempresas e 

empresas de pequeno porte.  

 

Assim, decido conhecer a impugnação interposta pela empresa 

Centro de Integração Empresa Escola e no mérito, dar-lhe provimento, no 

sentindo de suprimir os itens 2.11.5  e 9.4.4 do Edital do Pregão Presencial nº 

007/2021 a fim de extinguir a exclusividade do certame as microempresas e 

empresas de pequeno porte.  

 



 
  

Após a retificação do Edital do Pregão Presencial nº 007/2021 que 

seja feita nova publicação nos mesmos meios de veiculação, com prazo não 

inferior a 08 (oito) dias da abertura do Pregão.  

 
Caldas Novas, 11 de agosto de 2021. 
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