
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Folha

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 Nº

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO NOS AUTOS DO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 061/2021.

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

OBJETO: 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,

conforme especificações quantitativas e qualitativas constantes do Termo

de Referência - Anexo 1.

[MPUGNANTE: MAURO SÉRGIO CARVALHO SALOMÃO - ME

E - DAS PRELIMINARES

Trata-se de impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº
110/2021 apresentada pela empresa Mauro Sérgio Carvalho Salomão - ME,

CNPJ/MF nº 14.203.316/0001-95, nos autos do processo nº 173/2021, com

fulcro no art. 41, $2º, da Lei nº 8.666/93 e subitem 11.1, do edital
de licitação em epígrafe, ora impugnado, a qual se insurgiu,

especialmente, contra o item 5. do edital e subitem 03.04. “d” e item

05 PRAZOS, subitens 05.01. e 05.02 do Termo de Referência.

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 microempresase das empresas de pequeno porte, não abrindo o presente

certame de forma exclusiva e não reservando cota exclusiva de 25% para à

participação de ME/EPP que encontra respaldo expresso na Constituição Federal —

CF.

03.04. A Liga, Associação ou Empresa vencedora deverá:

a) Apresentar uma equipe de no minimo 12 árbitros com antecedência de 5 dias do

início dos campeonatos, para serem escolhidos pela Diretoria de Esportes para apitar

os jogos.

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.
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01.02, A Arbitragem deverá comparecer ao loca! de jogo com antecedência de, no

mínimo uma (01) hora do horário marcado para o início do jogo, sendo sujeito a
sançõespelo setor Licitatório (jurídico) como cancelamento do contrato e muita.

II - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A impugnação em comento foi protocolada tempestivamente,
nos termos do art. 41, $2º da Lei nº 8.666/93 e subitem 11.1. do

Edital.

À impugnante, embora possua legitimidade, motivação e

interesse para apresentar impugnação, direito de petição, garantido
constitucionalmente, poderia ter sua manifestação indeferida, sem

apreciação do mérito, tendo em vista a ausência de provas de poderes

para representação, consoante dispõe o subitem 12,3 do edital.

Não obstante passamos a expor sobre o mérito das razões
da impugnante.

HI - DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

A empresa impugnante, ao tomar ciência dos termos do

instrumento convocatório, apresentou impugnação pelas seguintes razões,
em síntese:

a) Quanto a destinação do certame com a participação de

ampla concorrência e às pessoas jurídicas devidamente enquadradas como

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 8.1.2, leira
“f” do edital:

A Constituição Federal — CF estabelece no artigo 170, inciso |X r artigo 179, o

seguinte, in verbis:

Artigo 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano ena
livre iniciativa, tem porfim 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, visandoa incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio delei,
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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, visandoa incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio delei,

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

municipale 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:
| - 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:

]-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 de pequeno porte
nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais)”
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 doinício dos campeonatos, para serem escolhidos pela Diretoria de

Esportes para apitar os jogos.
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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 paraoinício do jogo, sendo
sujeito a sanções pelo setor Licitatório (jurídico) como cancelamento do
contrato e muita.

Por fim, em vistas das razões supracitadas, a impugnante

requer:
. 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 |, da Lei Complementar Federal n.º
123/2006, 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 devidosfins legais.

Pede-se que as exigencias constantes no termode referencia, citadas acima também

seja retirada.

IV - DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA

É bem verdade que a administração Pública deve promover a

competitividade nas licitações públicas, zelar pela observância da

isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, dentre outros princípios
relacionados, em especial, no art. 3º da Lei Geral de Licitações e

Contratos Administrativos:

Art. 3º — A licitação destina-se a garantir a observância do

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Desta feita, não há que desconhecer ser o princípio do

desenvolvimento nacional Sustentável, mais um que se alinha aos

princípios licitatórios.
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Não somente as normas licitatórias, mas também os
princípios, devem ser aplicados harmonicamente. Vale o pensamento:
princípios não se chocam e sim se ajustam nas situações concretas.

Nesta oportunidade, não tem razão o impugnante pelas
razões que se expressa abaixo:

1º) A QUESTÃO DA COTA RESERVADA OU LICITAÇÃO EXCLUSIVA:

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.

Assim é que a interpretação do art. 48, inciso I, da LC

123/06, somente é obrigatória presente um dos objetivos previstos no

art. 47 e ausentes todas as situações previstas e excludentes dos incisos
Il e III do art. 49 do mesmo estatuto.

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. II), 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
III, do estatuto da ME/EPP.

22) A QUESTÃO DA ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DOS ARBITROS,

PRAZO PARA CHEGADA AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O CURTO TEMPO

PARA AGENDAR AS ARBITRAGENS:

Pelas razões apostas na manifestação da Diretora Municipal
de Esportes às fls. 97/98 dos autos em pedido de esclarecimento, a

Diretoria Municipal de Esportes e Lazer houve por bem modificar o Termo

de Referência com ajustes. Nesse sentido, com a retomada da disputa
(art. 21, $4º, da Lei nº 8.666/93), o edital será devolvido com

adequações que foram decididas antes da impugnação, excesso ao
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quantitativos de árbitros e a antecedência, que se conhece e nega-se
provimento.

V - CONCLUSÃO:

Conhece-se da impugnação para negar provimento no tocante
a licitação exclusiva pelas razões exposta no corpo desta manifestação.

Conhecer a impugnação e negar provimento quanto a
exigência relacionada A (QUESTÃO DA ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA DOS

ARBITROS, PRAZO PARA CHEGADA AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O CURTO

TEMPO PARA AGENDAR AS ARBITRAGENS, com fundamento na manifestação da

Diretoria Municipal de Esportes e Lazer parte integrante das exposições
deste ato decisório.

Conhecer da impugnação, embora já perdido seu objeto,
quanto a questão dos prazos constantes do subitem 05.01 e 05.02 do termo
de referência, para estabelecer novos que constarão do edital retificado.

Novo Horizonte, 18 de outubro 2021

à Unidade Gestora de Licitações
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Novo Horizonte, 13 de outubro de 2021

Oficio 103/21

PROCESSO LICITATÓRIO Nº173/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021

PARA: Divisão de Licitações e Contratos

Pedido de impugnação

.
|I- Em resposta a solicitação de impugnação da Licitação de Prestação de Serviços de

“

Arbitragem feita pela Associação de Árbitros de São Manoel e Região em referência ao item
03.04., em análise aos editais de anos anteriores (Processo Licitatório 29/2017, Pregão
Presencial 037/2017, Processo Licitatório 088/2018, Pregão Presencial 059/2018, Processo
Licitatório 036/2019 Pregão Presencial 021/2019, Processo Licitatório 172/2020, Pregão
Presencial 058/2020), esse item já era contemplado.

Cabe informar que de acordo com o andamento do campeonato, podem surgir problemas
entre árbitros e equipes. Apesar de existir o rodizio dos árbitros da contratada, pode coincidir do
mesmo árbitro apitar seguidamente as partidas da mesma equipe, havendo questionamentos por
parte das demais equipes, em caso de falhas de arbitragem a favor (ser interpretado como
privilégio), em caso de falhas de arbitragem contra (ser interpretado como perseguição), fato
esse que já aconteceu gerando desentendimento entre as partes, tumultuando o andamento da
competição.

Pelos motivos explanados acima, consideramos indeclinável nosso direito a opinar sobre
. a escolha dos árbitros, a fim de evitar transtornos durante as partidas, tanto para as equipes
*

esportivas quanto para a arbitragem da contratada.

Quanto ao questionamento sobre os Prazos, como está explicitado no item 03.04, letra F
do Termo de Referência, a tabela dos jogos será montada pela contratada, portanto ela saberá
com antecedência a data do início até o dia da final do campeonato, dessa forma, não vemos
prejuízo na escala e montagem do cronograma da contratada.

Cabe à Diretoria de Esportes, após agendamento (montagem da tabela), fornecer a
Autorização para Execução de Serviço com antecedência de 24h, ou seja, confirmar a empresa
contratada a realização da partida e demais informações como local e horário.

Existirá cronogramae tabela dos campeonatos, dessa forma, para a Diretoria de Esportes
e Lazer não haverá prejuízo com a alteração no fornecimento de Autorização para a Execução
de Serviços.

Acatamosa alteração de 24h para 48h e será feita a modificação no Termo de Referência.
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Informamos que o prazo de antecedência da arbitragem se apresentar ao local dos jogos
será alterado, consideramos plausível essa solicitação e concordamos em alterar o horário de
chegada dos árbitros para 30 minutos de antecedência às partidas.

O Termo de Referência foi elaborado de acordo com nossas necessidades e já sabedores
de problemas anteriormente ocorridos, buscamos a solução, não sendo obrigatório recorrer a
editais de anos passados ou mesmo manter exigências que não se mostraram eficientes.

IVAIAAm

Daniele Pereira
Diretora Municipal de Esportes e Lazer


