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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE
APOIO — DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP,: -

PROCESSO Nº 173/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021
EDITAL Nº 110/2021
TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ/MF n.º
14.203.316/0001-95, com sede administrativa na Rua Antonio
Paschoal Segala, 31 - Cohab Ill - São Manuel, CEP:
18650,000, na Cidade e Comarca de São Manuel/SP, por seu
representante infra-assinado, Senhor Mauro Sergio Carvalho
Salomão ,(sócio-administrador), brasileiro; portador da cédula
de identidade RG nº 29.099.036-1 e inscrito no CPF/MF sob
o nº 212.614.288-46, de acordo com ato constitutivo, com
fulcro no artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal-CF c.c.
Lei Federal n.º 10.520/2.002 e 8 2º do artigo 41, da Lei 8.666/1993
da Lei Federal n.º 8.666/1.993, em tempo hábil, vem à presença
de Vossa Senhoria, a fim de IMPUGNAR os termos do Edital
em referência, que adiante especifica o que faz na
conformidadeseguinte, a saber:
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I) DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO E DOPRAZO PARA

"RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO:

Preliminarmente, é de se assinalar que apresente
impugnação é tempestiva, tendo em vista que a data prevista para a sessão de

abertura da licitação é dia 10 de Novembro de 2.021 à partir das 14:00 horas,

portanto, estando há mais de 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura das

propostas, consoante o disposto no artigo 41, 82º, da Lei Federal n.º
8.666/1.993 e, conforme segue:

“Artigo 41 - A Administração não pode descumprir as

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.

8Iº- (.)
S2º - 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.”
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Outrossim, demonstrado o requisito da

tempestividade, deve a impugnação ser plenamente conhecida e , após, analisada,

julgando-se procedente o seus pedidos.

No entanto, cumpre salientar que o prazo para
apresentação da resposta à impugnação oferecida deve ser obedecido para que

os participantes possam planejar suas propostas e terem condições

de estabelecer os melhores preços e propostas.
Portanto, cumpre a esta administração analisar as

razões da impugnação e decidi-la no prazo de até 24(vinte e quatro) horas do

oferecimento da impugnação, sob pena de macular todo o certame e invalidá-lo, em

analogia ao Decreto Federaln.º3.555/2.000.

A respeito do referido entendimento, colaciona-se

os seguintes pareceres do TCU, asaber:

Deve ser cumprido o prazo previsto no 81º do artigo 12

do Decreto 3555/2000, decidindo no prazo de vinte e quatro horas sobre as

petiçõesapresentadas pelas licitantes nos pregoes”(Acórdão 6 8/2005 Plenário)

“Sobre impugnação apresentada deveo pregoeiro

- decidia no prazo de vintee quatrohoras.

Portanto, recomenda-se que no comprovante do

recebimento da petição seja assinalada a hora

em que foi protocolizada. Exemplo: Impugnação

recebida as 18 horas do din 28 dejaneiro de2010, o
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pregoeiro teve prazo até as 18 horas do dia 29 de

janeiro de 2010paraanalisaro documento

impugnatório e das resposta no interessado.”

(Orientação e Jurisprudência do TCU-42

Ed.-pág.841)

Sendo assim, o termo final do prazo se dará no

dia 05 de Novembro de 2.021, razão pela qual se deve conhecer e julgar a

presente impugnação.

I) DOS FATOS: e FUNDAMENTOS

JURÍDICOS:

A impugnante tem interesse em participar da licitação objetivando
“REGISTRO DE PREÇOS para eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ARBITRAGEM, para os campeonatos que a Diretoria Municipal de
Esportes e Lazer irá realizar ou participará, por um período de 06 (seis)
meses, através da Diretoria de Esportes conforme Anexo | do presente
Edital” da Prefeitura Municipal De Novo Horizonte/SP.

Ão verificar as condições para
participação na licitação citada, constatou-se que o edital em
apreço não estabeleceu o tratamento diferenciado previsto em lei,

em favor das microempresas e das empresas de pequeno porte,
não abrindo o presente certame de forma exclusiva para a
participação de ME/EPP que encontra respaldo expresso na
Constituição Federal — CF.
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A Constituição Federal — CF estabelece no

artigo 170, inciso IXrartigo 179, o seguinte, in verbis:

Artigo 170 - A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humanoe nalivre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

IX — tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua
sede e administração no País.

Artigo 179 - A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios dispensarão às microempresas e às

empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las
pela simplificação de suas obrigações administrativas,
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.

A fim de conferir eficácia material à

previsão constitucional, a Lei Complementar Federal n.º 123/2.006,

que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de

Pegueno Porte, previu:
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Artigo 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.

Artigo 48 - Para o cumprimento do disposto no art. 47
desta Lei Complementar, a administração pública:

É - 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); (Redação
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

A Lei Complementar Federal n.º 123/2.006
estabeleceu prioridade na contratação de microempresas e de empresas
de pequeno porte quando os itens da licitação não excedem R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), o que acontece exatamente nessa licitação em
apreço,pois devido a quantidade estimada de arbitragens, fica evidente
que o valor não ultrapassou os 80 mil reais por lote.
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Artigo 49 - Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48
desta Lei Complementar quando:

1 - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório;

MH -o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;

MI - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos
dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos L e II do
art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita
preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art.
48.

Destacado isso, não resta dúvida que é DEVER do município realizar
processo licitatório destinado de forma exclusiva a participação somente
de micro empresas e empresas de pequenoporte nos itens de contratação
cujo valor não ultrapasse os 80.000,00 mil reais, que é o caso da licitação
pretendida!
Antes a lei dizia que poderia realizar, hoje ela muito bem reformulada diz
que é DEVER! Sendo assim tem que ser cumprida!!!

Sendo assim, fica evidente que a impugnação anterior não foi muito

bem apreciada por esse pregoeiro, pois conforme comprovaremos a

seguir uma listagem breve de potenciais fornecedores, capazes de

executarem os respectivos serviço, inclusive alguns deles ganhadores
e participantes de licitações anteriores.
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A lei apenas excepciona dessa regra as
situações em que não haja um mínimo de 03 (três) fornecedores

competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de

pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir

as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Nesse passo, observando que existem na

localidade e na região do Município de Novo Horizonte/SP, mais de 03

(três) microempresas e empresas de pequenoporte que prestam os

serviços do objeto licitado, de acordo com a sua compatibilidade, o

certame ora impugnado deve ser destinado exclusivo para essas
empresas, conforme preceitua a lei, que diz que é dever da

administração publica abrir processo licitatório de forma exclusiva.

Vê-se, portanto, que a alteração objetivou

tornar imperativa e efetiva a política de favorecimento, de modo que não

mais repousa nas mãos da Administração Pública a faculdade de se
conferir as benesses da lei. Trata-se de mandamento que implica

verdadeira mudança de comportamento nas contratações públicas, e

justamente por isso a licitação deve sim, ser aberta de forma exclusiva,

pois se enquadra nos artigos 47 e 48 e exclui o artigo 49 com uma breve

listagem de apenas alguns fornecedores sediados local e
regionalmente, como especifica e exige a lei em vigor, in verbis:

Uma breve lista de potenciais fornecedores: M.T.S ESPORTE &
SAUDE LTDA CNPJ: 13.132.984/0001-15 - SEDIADO LOCAL,
PARTICIPANTE DO PREGÃO 021/2015 PROCESSO: 029/2015
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C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS-ME CNPJ:
28.800.338/000147  SEDIADO  REGIONALMENTE, PARTICIPANTE E

VENCEDOR DO PREGÃO 021/2019 PROCESSO 036/2019 E PREGÃO
058/2020 PROCESSO 172/2020, CIDADE DE TAQUARITINGA-SP

L. DE S.ESPORTES EIREL! CNPJ: 13.049.979/0001-34 SEDIADO
REGIONALMENTE, PARTICIPANTE DO PREGÃO 058/2020 PROCESSO
172/2020

DANIEL COMELI & CIA LTDA- ME CNPJ 12.614.932/0001-03 SEDIADO
REGIONALMENTE, CIDADE DE ITÁPOLIS

KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS CNPJ;
27.048.714/0001-26 SEDIADO REGIONALMENTE, CIDADE DE MONTE AZUL
PAULISTA

AGÉNCIA GLOBAL ESPORTES LTDA CNPJ: 08.721.978/0001-54 SEDIADO
REGIONALMENTE, CIDADE DE ARARAQUARA

APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ:
13.036.412/0001-23

Escrito por Vossa Senhoria julgamento impugnação anterior: Vale o

pensamento: princípios não se chocam e sim se ajustam nas situações
concretas.

Pois bem; essasempresasditadas acima hão:são-algo coficreto?

Escrito por Vossa Senhoria julgamento impugnação
anterior: Parafraseando famoso acento de um ex-ministro do Supremo
Tribunal Federal em que inteligentemente explicitou algo parecido com “a

Constituição não se interpreta em tiras” , acrescentamos que Lei também
não.
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Parafraseando uma famosa frase muito inteligente também: Se a lei não
se aplica em tiras, porque não está sendo cumprida e aplicada nesse
caso???

Escrito por Vossa Senhoria julgamento impugnação anterior: No caso,
não há registro da existência em licitações passadas de três ou mais
ME/EPP (ou a elas equiparadas), que tenha participado de disputas.
Ademais, em breve verificação no registro cadastral da municipalidade,
bem como em inscrições municipais para fins tributários, não se verificou
a existência de um mínimo de três licitantes aptos à disputa (art. 49, inc.
IN), tampouco qualquer projeto no âmbito do município que viesse a
expressar o atingimento de um dos objetivos preconizados no art. 47.
Derradeiramente, não se desdobra vantajoso promover licitação
exclusiva nos termos do art. 49, inciso Ill, do estatuto da ME/EPP.

Diante das empresas elencadas acima, e algumas delas terem

participado de licitações anteriores e declarada vencedora, vossa
senhoria continua a pensar que essa administração não deve abrir

licitação de forma exclusiva? Certamente as que já participaram e

outras, com certeza viriam a participar da licitação pretendida!!!

Importante destacar que o legislador, com o

intuito de preservar a competitividade nessas licitações regionalizadas,

estabeleceu como condição um mínimo de três competidores,

conforme explica MarçalJusten Filho, in litteris:
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[...]a restrição em favor da participação de pequenas empresas não
pode conduzir à eliminação da competitividade. Por isso, o art. 49,
inc. Il, determina que não se aplicará o regime de licitação
diferenciada quando“não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (JUSTEN
FILHO, Marçal. O estatuto da microempresa e as licitações públicas.
2. ed. São Paulo: Dialética, 2007, p. 122).

Sendo assim, a Administração Municipal de Novo

Horizonte/SP dever reformular o edital ora impugnado, para restabelecer

a sintonia normativa com o artigo 48, inciso |, da Lei Complementar

Federal n.º 123/2.006, devendo realizar processo licitatório destinado

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de

pequeno porte.

Portanto, diante da ilegalidade do certame

em referência, comprova-se que o Edital está em desacordo com a

legislação vigente, sendo fundamental que a licitação seja
exclusiva para a participação das microempresas e empresas de

pequeno porte, com base no artigo 48, inciso |, da Lei Complementar

Federal n.º 123/2.006.
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DOS PEDIDOS:

Por fim, com fulcro nos argumentos

expostos, fundamentados em entendimentos doutrinários e

jurisprudenciais, a impugnante requer seja dado provimento aos
pedidos da presente IMPUGNAÇÃO para seja reformulado o edital,

para restabelecer a sintonia normativa com o artigo 48, inciso |, da Lei

Complementar Federal n.º 123/2.006, devendo realizar processo
licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte

Requer aínda, seja determinada a

republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo-

se o prazo inicialmente previsto, conforme 8 4º, do artigo 21, da Lei

Federal nº8.666/1.993.
Em derradeiro, caso não seja esse o

entendimento da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, no
sentido de adequar o instrumento convocatório, a

Reguerente/mpugnante protesta desde já, conforme dito

anteriormente, que se dirigirá ao Egrégio Tribunal de Contas do

Estado de SãoPaulo — T.C.E.S.P., visando obter a nulidade do

certame, por vício insanável, e por afronta a todos os princípios e

normas gerais expostas ao longo da presente Impugnação.
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Registre-se novamente, desde já que o não
acolhimento da presente impugnação acarretará na adoção de medidas

cabíveis, em especial a representação perante o Tribunal de Contas e

a Secretaria de Controle e Transparência, mas no primeiro momento

aguardamos decisão desse pregoeiro.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

De São Manuel para Novo Horizonte/SP 26/10/2021.

Termos em que pede deferimento.

MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO

CNPJ: 14.203.316/0001-95




