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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ART
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº. 012/2019

PROCESSO Nº. 013/2019

PREGÃO PRESENCIALNº. 010/2019

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA da Avenida Conego Alfredo Reith, com fornecimento de
material e mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo, planilha
orçamentária e cronograma que constam do Anexo | do edital de licitação.

DATA: 28 de julho de 2020

Senhor Prefeito,

Ementa: Análise da impugnação ao Edital nº 102/2020, impetrada pela empresa
NASMAN INDUSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA — CNPJ.

66.208.760/0001-05.

O MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE-SP, representado pelo Chefe do Poder Executivo
Sr. TOSHIO TOYOTA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de

Licitações, designado pelo Decreto nº 6.917/2020, de 31 de julho de 2020, nos termos
do Artigo 41, $1º, da Lei Federal nº 8.666/93, vem em razão da IMPUGNAÇÃOao Ato

Convocatório da Tomada de Preços nº 021/2020, proposta pela licitante NASMAN

INDUSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 68.208.760/0001-05, com sede na Rua Ricardo Ramos, nº
620, bairro Fabricio, na cidade de Uberaba - MG, neste ato representada por CARLOS
ALBERTO LEAL MANZAN, Diretor Executivo, portador do CPF/MF nº. 406.314.606-59,
apresentar as suas razões, para, ao final decidir, como segue:

I — DOS FATOS:

1 - Trata-se da análise da impugnação ao Edital nº 102/2020, interposta
tempestivamente pela empresa supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA da
Avenida Conego Alfredo Reith, com fornecimento de material e mão de obra,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma que
constam do Anexo | do edital de licitação, objetivando alteragão do Edital conforme

explanado a seguir, no mérito desta decisão.
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I- DO PLEITO:

2 - À análise preliminar cumpre a verificação dos requisitos formais para
apresentação da presente impugnação, a qual foi protocolada no serviço de protocolo
geral da Diretoria de Serviços Administrativos sob nº. 0100000889/2020 no dia 21 de
julho de 2020, às 13h44m, sendo a Sessão Pública agendada para o dia 24 de julho de
2020.

No que se refere à tempestividade verifica-se a impugnação atender à
exigência do $2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/98.

Sendo assim, este Presidente tomou conhecimento dos fatos alegados, para
à luz dos preceitos legais, analisar os fundamentos aduzidos pela impugnante.

intenta, a Impugnante, averbar o instrumento impugnatório ao Edital em
apreço, aduzindo, para tanto, “revisão no subitem 3.3,4., letra “b” do item III, do edital
de licitação, quanto à qualificação econômico-financeira, a fim que seja retificado com
vistas a sua supressão, ou ainda, à sua adequação aos preceitos da Lei nº 8.666/93, e
ainda à decisão emanada do TCU — Acordão 8271/2011 — 2º Câmara, cujas redações
não trazem quaisquer exigências quanto a Certidão Negativa de Recuperação Judicial,
apresentação de Plano de Recuperação homologado,o que, de forma indireta, a impede
de participar do Certame, violando assim o Princípio da Preservação da Empresa — Lei

11.101/05 e demais princípios que regem o Processo Licitatório”.

Apresentando também Alvará do Poder Judiciário datado de 20 de maio de
2020, outorgando poderes para participar em procedimentos licitatórios e contratação
com o poderpúblico, além de vários editais de outros órgãos municipais que facultam a
participação de empresas em recuperação judicial.

II — DA APRECIAÇÃO:

1 - Em referência aos fatos expostos e da análise ao item impugnado, o

Presidente, no uso de suas atribuições e em obediência a Lei nº8.666/93, que
regularmente ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, bem como, em respeito aos
princípios licitatórios, DECIDE que:

Preliminarmente, a presente Impugnação ao Edital da Tomada de Preços nº
021/2020, foi CONHECIDA, e NO MÉRITO, as argumentações apresentadas
demonstraram fatos capazes de convencer o presidente no sentido de rever o edital
atacado pelo impugnante, sendo então motivo suficiente para o DEFERIMENTO do
pedido para:

Suprimir do edital de Licitações nº, 102/2020 no ltem Ill, “DA

DOCUMENTAÇÃO”. NR

Alterar a redação do subitem 3.3.4. letra “b”:

Onde consta:
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b) Certidão Negativa de Falência ou de recuperação Judicial e
extrajudicial, expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sededa licitante.

Para:

b) Certidão Negativa de Falência expedida pelo(s) Cartório(s)
Distribuidor(es) da sede da licitante ou, no caso de recuperação
Judicial, acompanhado do Plano de Recuperação Judicial Homologado
pelo Juízo Competente.
Ademais, com o advento da nova lei, que versa sobre a recuperação judicial

de empresa, foi o de permitir que por meio de contratações a empresas em dificuldade
financeira venha a se recuperar, gerando emprego, renda e desenvolvimento
econômico/social.

Visando à correção dos aspectos sobrecitados este Presidente decidiu pela
retificação do edital de fls. 102/2020, na forma do que dispõe o art. 31, inciso II, da Lei

(SN Federal nº. 8.666/93 e providenciar a divulgação da referida mudança que se deu no
texto original.

Destarte, esta Administração sempre primou pelo atendimento aosprincípios
básicos das licitações, nas contratações de obras, serviços, aquisições de produtos,
alienações e locações, garantindo sempre a isonomia e a seleção da proposta mais
vantajosa, na legalidade, na impessoalidade, e na moralidade de seus atos
administrativos, com igualdade entre as licitantes e proporcionando a maior
competitividade de empresas.

IV — CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço da impugnação interposta, por estar na
forma da Lei, assim como sugerimos o provimento quanto ao mérito, com fundamento
nos argumentos apresentados. A fim de garantir a competitividade e respeitando aos
princípios ora apresentados, informo que o instrumento convocatório será readequado

e sempre atentando aos princípios legais que norteiam as licitações públicas.
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PROC. Nº 169/2020
TOMADA DE PREÇOSNº 021/2020

DESPACHO:

Pela manifestação do Presidente da Comissão Permanente
de Licitações fls. 194/196, que adoto por fundamento, CONHEÇO
DA IMPUGNAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGO PELO TOTAL
PROVIMENTO.

Comunique-se e dê-se prosseguimento.

Novo Horizonte, 28 de julho de 2020OTOSHIO TOYOTA
Prefeito Municipal


