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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.° 14.203.316/0001-95, 
com sede administrativa na  Rua Antonio Paschoal Segala, 31 - 
Cohab III - 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 n° 29.099.036-1 e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 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 § 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 conformidade 
seguinte, a saber: 
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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 I do presente Edital”       da Prefeitura Municipal De 

Novo Horizonte/SP. 
 
 
 

Ao 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 e não reservando cota exclusiva de 25% para a 

participação de ME/EPP que encontra respaldo expresso na 

Constituição Federal – CF. 

 

A Constituição Federal – CF estabelece no artigo 

170, inciso IX r artigo 179, o seguinte, in verbis: 

 

 

Artigo 170 - A ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 
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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. 
 

 

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 Pequeno Porte, previu: 

 

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. 
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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: 
 

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); (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 por lote. 
 
 

É lícito, portanto, concluir que a Lei Complementar 

Federal n.º 123/2.006 encontra-se em pleno vigor e deve ser cumprida até 

que seu conteúdo venha a ser declarado inconstitucional. Por conseguinte, 

tem-se:    

 

1- O artigo 48, inciso I, da Lei Complementar Federal 

n.º 123/2.006 determina que a Administração Pública 

“deverá realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas  
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de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” 

 

II)   II)                Da Arbietrariedade Na Escolha dos 

Arbitros,Prazo para chegada ao local da prestação dos 

serviços e o curto tempo para agendar as arbitragens: 

 

03.04. A Liga, Associação ou Empresa vencedora deverá: 
 

a) Apresentar uma equipe de no mínimo 12 árbitros com 
antecedência de 5 dias do início dos campeonatos, para serem 
escolhidos pela Diretoria de Esportes para apitar os jogos. 

 

01. PRAZOS 
 

01.01. As arbitragens necessárias serão agendadas pela Diretoria Municipal 
de Esportes e Lazer que fornecerá a Autorização para Execução dos 
Serviços, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, indicando a 
modalidade que será utilizado arbitragem, o local e o horário dos jogos, 
sendo sujeito a sanções pelo setor Licitatório (jurídico) como 
cancelamento do contrato e multa. 

 

01.02. A Arbitragem deverá comparecer ao local de jogo com antecedência de, 
no mínimo uma (01) hora do horário marcado para o início do jogo, 
sendo sujeito a sanções pelo setor Licitatório (jurídico) como 
cancelamento do contrato e multa. 

 

 

 

                  Evidencia-se que tal condição não constou ao longo 

do Edital, somente aparece essas exigencias no termo de Referencia, 

pergunta-se, qual  autonomia, qual o fudamento técnico e/ou juridico que a 

Diretoria de Esportes tem para escolher os colaboradores que irão prestar  
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serviços para a Empresa ou Liga contratada? O representante da empresa ou 

o Diretor de Arbitros da empresa, não terá autonomia nenhuma na escala dos 

seus oficiais? Não é preciso ter um minimo de 12 arbitros, até porque o rodizio 

de escalação é feito! 

 

                               Pois o que consta no termo de referencia é que referida 

escolha será feita pela Diretoria de Esportes 5 dias antes do inicio dos 

trabalhos, tal condição, não se encontra  em um único edital a nivel estadual. 

 

                Outra exigência fora do comum, é sobre o agendamento 

das arbitragens, se  existe a tabela de jogos as arbitragens deve seguir, e caso 

necessite mudar que seja no prazo minimo de 48 horas, conforme exigências 

do edital de 2.015, 2.016, 2.017 e 2.018 que o prazo minmino para 

agendamento era de 48 horas, porque tal exigencia não foi mantida? 

 

               Pede –se também que o horário para a equipe chegar ao local da 

prestação de serviços seja de 30 minutos antes, conforme exigido nos anos 

anteriores citados acima  até o ano de 2.019. 

 

 

I) DOS PEDIDOS: 

 
Por fim, diante dos argumentos aqui expostos e 

fundamentados, a impugnante requer seja dado provimento aos pedidos da 

presente IMPUGNAÇÃO para que seja  reformulado o edital, para 

restabelecer a sintonia normativa com o artigo 48, inciso I, da Lei  
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Complementar Federal n.º 123/2.006, devendo 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), para os devidos fins legais. 

 

Pede-se que as exigencias constantes no termo de referencia, citadas acima 
também seja retirada. 
 
 
                               Requer ainda, seja determinada a republicação do Edital, 
inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente 
previsto, conforme § 4º, do artigo 21, da Lei Federal n° 8.666/1.993. 

  

                               Registre-se, caso não seja esse o entendimento da 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, no sentido de adequar o 
instrumento convocatório, a Requerente/Impugnante protesta desde já,  pois 
são varios os indicios aqui apontados,    se  digira ao Ministério Público local 
e/ou ao Tribunal de Contas para obter os devidos fins legais. 
 
 
 
                            Termos  em que pede deferimento. 
 

 

                    De São Manuel para Novo Horizonte/SP 30/09/ 2021 
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