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ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROC. Nº 006/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de

MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA e HIGIENE, para uso das

Secretarias, Diretorias e Divisões da Prefeitura de Novo

Horizonte - SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme

SN descrição e quantidade constante do Termo de Referência —

ANEXO 1.
EMPRESA: SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Senhor Prefeito,

Trata-se de impugnação em que, pelo embasamento

regulamentar citado, possivelmente é mais uma daquelas
altamente protelatória. Afirma-se pela leitura da citação de

decreto federal de Pregão Eletrônico que, além de não ser
aplicável no âmbito municipal, já está revogado pelo decreto
federal nº 10.024/19,

Entretanto, por cautela, foi suspenso o certame

para consulta à unidade que elaborou o Termo de Referência,
tendo este assentado manifestação às fls. 270, com juntada de

Termo de Referência retificado às fls. 271/282.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro - Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQQnovohorizonte.sp.gov.br



DN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 pese AS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NôvôHorizonte

Estando o objeto da impugnação circunscrito ao
LOTE 01, e tendo a unidade requisitante entendido pelo seu
atendimento, restou a esta Unidade Gestora de Licitações
analisar os demais termos da impugnação apresentada.

O acolhimento dos demais pontos em termos

absolutos é de duvidosa legalidade, mesmo porque passar a

exigir do licitante a comprovação de exigências de fabricação
implicaria, na prática, limitar a disputa à fabricantes, além

de contrariar o limite da exigência prevista no art. 30 da Lei

8.666/93.

Como se trata de vários itens que compõem

lotes, todos abertos para disputa da indústria e do comércio,
optamos por inserir subitem abaixo transcrito no corpo do

edital. Assim conciliamos o princípio da competitividade com

as questões relacionadas à sustentabilidade ambiental

previstas em regulamentos diversos.
“14.5.2 - Para assinatura da Ata de Registro de Preços, as licitantes

deverão comprovar que os produtos atendem às normas ambientais incidentes
dos itens que lhe forem adjudicados, quando obrigatório por força da Lei

nº 6.958 de 81 de agosto de 1981, Resolução CONAMA nº 287/W e Lei nº
9.605 de 12 de dezembro de 1998. 4 comprovação que os produtos contenham

registro/notificação da ANVISA na embalagem, no caso de saneante e
cosméticos, substitui no todo ou em partes as exigências previstas nos
normativos”.

O edital será retificado para consolidação do

que foi provido, bem como com o acréscimo do subitem 14.5,2.,
aplicando-se a regra do art. 21, 84º, da Lei nº 8.666/98.

Isto posto, submetemos o assunto a decisão de Vossa

Excelência.

NOVO HORIZON 09 de março de-2021

de Licitações
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
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T dE é

PROCESSONº 006/2021
PREGAO ELETRÔNICO Nº 002/2021

DESPACHO:

Conheço da impugnação impetrada pela SILP CATANDUVA
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA MEe, no mérito, dou

provimento parcial para discriminar em itens a disputa do

aglutinado do então lote 1, adotando a manifestação da Unidade
requisitante em manifestação defls. 270/282 dos autos.

Republique-se o edital, inclusive com as sugestões trazidas pela
Unidade Gestora de Licitações às fls. 283/284.

Comunique-se e dê-se prosseguimento.


