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De: Hernandes Alecrim <alecrimBalecrimadvocacia.com.br>
Enviado em: terça-feira, 28 de abril de 2020 09:34
Para: licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br
Cc: 'Mauricio BrExport 'HC ALECRIM; "Hernandes Alecrim'
Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020
Anexos: Impugnação. pdf: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 206, DE 18 DE OUTUBRO DE

2019 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 206, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 - DOU
- Imprensa Nacional.pdf

AO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL Nº 056/2020
PROCESSO Nº 102/2020

PREGÃO PRESENCIALNº 033/2020

HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob o nº. 12.028.801/0001-44, devidamente estabelecida na rua Mário Pedro

Schoping, nº 611, Vila Nova, Joinville/SC — CEP: 89.237-24, por seu advogado infra-assinado, , vem

respeitosamente à presença dessa douta Comissão, sob fundamento previsto no 41, 8 2º da Lei

8.666/93, bem como sob os preceitos constitucionais previstos no artigo. 5º XXXIV,alínea “a” da
AN

CRFB/88, apresentar

IMPUGNAÇÃOAO EDITAL

Pelos motivos de fato e de direito a seguir:

Att.



Hernandes Alecrim
Alecrim Advocacia
Rua da Bahia 1.345, sala 604, Lourdes
Belo Horizonte, Minas Gerais
CEP 30160-017.
Fone: +55 31 3889-0818 — (31) 9 93488788
www alecrimadvocaçia.com.br — alecrim Balecrimadvocacia.com.br

|

ALECRIM
ADVOCACIA
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AO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO

HORIZONTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL Nº 056/2020
PROCESSO Nº 102/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2020

HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.028.801/0001-44,

devidamente estabelecida na rua Mário Pedro Schoping, nº 611, Vila Nova,

Joinville/SC — CEP: 89.237-24, por seu advogado infra-assinado, , vem

respeitosamente à presença dessa douta Comissão, sob fundamento previsto

no 41, $ 2º da Lei 8.666/93, bem como sob os preceitos constitucionais

previstos no artigo. 5º XXXIV, alínea “a” da CRFB/88, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Pelos motivosde fato e de direito a seguir:

I- DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE,

realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo

MENOR PREÇO, objetivando Aquisição emergencial de MÁSCARAS

REUTILIZÁVEL DE TECIDO, a serem distribuídas à população
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considerada grupo de risco, para subsidiar as ações e medidas de controle e

prevenção do novo CORONAVÍRUS (COVID-19), no Município de Novo

Horizonte, conforme previsão no art. 4º-G, da Lei Federal nº 13.979/2020 e

do Decreto Municipal nº 6.981/2020, em especial o disposto em seu art. 3º,,

Medida Provisória nº 926/2020 e Decreto Municipal nº 6916/2020, com

entrega imediata, conforme especificações e quantidades constante do

Termo de Referência - ANEXO 1.

A empresa impugnante possui interesse em participar do

certame, contudo, é necessário questionar a comissão de licitação o porquê

a realização da Licitação de forma presencial!?

Como é do conhecimento de todos, inclusive desta Comissão

de Licitação, a recomendação do Organização Mundial de Saúde e dos

órgãos sanitários do Brasil, inclusive deste Município é para evitar

aglomerações de pessoas, tanto que vários municípios estão adotando

medida de quarentena.

Como forma de proteção e para evitar a contaminação da

população, o Município de Novo Horizonte declarou Emergência em

Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da

Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humanapelo
novo Coronavírus (COVID-19), conforme DECRETO Nº 6.891/2020,

restringiu a locomoção das pessoase funcionamento do comércio.

Ota!! Se o município entende que é ideal para a população é a

tomada de medidas que evitem a contaminação da COVID-19, porque
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também não adotar que as contratações/licitações em seu Município ocorra

exclusivamente de forma eletrônica (Pregão Eletrônico).

Ademais, é do conhecimento deste município que

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 206, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019,

estabelece as regras que as entidades da administração pública estadual,

distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a

modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica,

observadas as regras previstas no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de

2019, e o Município de Novo Horizonte enquadra-se nas obrigações
estabelecidas na Instrução Normativa.

É cediço que o objetivo da licitação é possibilitar a

participação do maior número de licitantes de todo território nacional,

porém, considerando o procedimento de escolha da licitação (Pregão

Presencial), restringe a participação de diversas empresas, devido ao

problema da COVID-19, como forma de ser respeitado o Princípio da Livre

Concorrência e até mesmo em atendimento as normas estabelecidas pelo

próprio Município, deve-se adotar o procedimento Eletrônico.

No $1º, inciso I, artigo 3º da Lei 8666/93 diz que, é vedado

aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou

frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções

em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico
objeto do contrato, na atual situação o procedimento de pregão presencial
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restringe a participação de diversas empresas € beneficiam apenas as

empresas que estão localizadas no Município de Novo Horizonte.

Portanto, a fim de atender os ditames legais e aos princípios

do amplo acesso à licitação, da livre concorrência entre os licitantes e da

razoabilidade, impõem-se a alteração do procedimento de Pregão Presencial

para PREGÃO ELETRÔNICO.

DO PEDIDO

Diante o exposto, a impugnante requer:

a) O recebimento da presente impugnação, visto que está sendo

apresentado dentro do prazo legal;

b) Portanto, a fim de atender os ditames legais e aos princípios do

amplo acesso à licitação, da livre concorrência entre os licitantes

e da razoabilidade, impõem — se a alteração do procedimento de

Pregão Presencial para PREGÃO ELETRÔNICO.

ATTAfemea,a Aa. É DD
HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA

Hernandes Purificação de Alecrim
OAB-MG nº 143.843
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 21/10/2019| Edição: 204 | Seção: 1 | Página: 16

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 206,DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Estabelece os prazos para que órgãos e entidades da

administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou

indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, na

forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, quando executarem

recursos da União decorrentes de transferências voluntárias,

tais como convênios e contratos de repasse, para à aquisição de

bens e a contratação de serviços comuns,

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E

GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto nº

9.745, de 8 de abril de 2019, e o Decreto nº 1094, de 23 de março de 1994, e considerando o disposto nos

arts, 52 é 59 do Decreto nº 10,024, de 20 de setembro de 2019, resolve:

Art, 1º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para que os órgãos e entidades da

administração pública estadual, distrital ou municipal. direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a

modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, observadas as regras previstas no

Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, quando executarem recursos da União decorrentes de

transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, para a aquisição de bens e a

contratação de serviços comuns.

|- a partir da data de entrada em vigor desta Instrução Normativa, para os Estados, Distrito

Federale entidades da respectiva administração indireta.

H - a partir de 3 de fevereiro de 2020, para os Municípios acima de 50.000 (cinquenta mib

habitantes e entidades da respectiva administração indireta;

Wt - a partir de 6 de abril de 2020, para os Municípios entre 15.000 (quinze mil e 50.000

(cinquenta mil) habitantes e entidades da respectiva administração indireta; e

IV - a partir de 1º de junho de 2020, para os Municípios com menos de 15,000 (quinze mib

habitantes e entidades da respectiva administração indireta.

6 4º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica, nos

termos do caput, é ressalvada nos casos em que à iei ou a regulamentação específica que dispuser sobre

a modalidade de transferência discipline de formadiversa as contratações com os recursos do repasse.

$ 2º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a

utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do sistema

de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a

aciministração na realização da forma eletrônica.

5 3º O uso da modalidade pregão para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns

é obrigatório, sendo preferencial a utilização em sua forma eletrônica, até que sejam cumpridos os prazos

estabelecidos neste artigo,

Art, 2º Os órgãose entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou

indireta, quando da realização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica,

poderão utilizar.

| - o Sistema de Compras do Governo federal, disponível no endereço eletrônico

www comprasgovernamentais.govbr, mediante celebração de termo de acesso com a Secretaria de

Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia:

win, gov brienAweh/dou/-Instrucao-normativa-n-206-de-18-de-autubro-de-2019-222816417
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il - sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam de
com as regras dispostas no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e integrados à

+Brasil, nos termos do Decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019.
ferias

Parágrafo único. O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf poderá ser
utilizado para fins habilitatórios, quando se tratar de sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no
mercado,de que trata o inciso ]l.

Art. 3º Quando os órgãos e entidades da administração pública estaduat, distrital ou municipal,
direta ou indireta, utilizarem sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, conforme
disposto no inciso Il do art. 2º, deverá ser observado o prazo de cento e vinte dias, a contar das datas
estabelecidas nos incisos | a IV do art. 1º, para a integração à Plataforma +Brasil,

Art, 4º Os consórcios públicos, constituídos nos termos da Lei nº 11107, de 6 de abril de 2005,
que celebrem convênio e contratos de repasse com a União, deverão observar o disposto nesta Instrução
Normativa.

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos no art, 1º serão aplicados em conformidade com
área de atuação do consórcio público, nos seguintes termos:

a

|- a partir da data de entrada em vigor desta Instrução Normativa, quando o consórcio tiver em
sua composição pelo menos um Estado ou o Distrito Federal;

il - a partir de 3 de fevereiro de 2020, quando, não se aplicando o inciso |, o consórcio for
constituído por pelo menos um Municipio acima de 50,000 (cinquenta mil) habitantes:

li - a partir de 6 de abril de 2020, quando, não se apiicando os incisos | e Il, o consórcio for
constituído por pelo menos um Município entre 15.000 (quinze mil) e 50.000 (cinquenta mil habitantes: e

IV - a partir de 1º de junho de 2020, quando o consórcio for constituido exclusivamente por
Municípios com menos de 15.000 (quinze mil habitantes,

Art. 5º O instrumento de transferência voluntária deverá prever expressamente a obrigação do
uso do pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica, com aplicação das regras previstas no
Decreto nº 10,024, de 2019, consoante disposto nesta Instrução Normativa,

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 28 de outubro de 2019,

CRISTIANO ROCHA HECKERT

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada,
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