
Brito

De: Mauro Salomão <aarbitrosmi gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 21 de outubro de 2021 09:42

Para: Brito

Assunto: Re: PREGÃO 061/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM

ilmo. Sr. Brito.

Bom dia !

Não caberia um pedido de reconsideração ao julgamento da impugnação legitimamente impetrada? Ao

menos farei com que vossa senhoria, repense a cerca do vosso julgamento, e a partir de agora passamos à

combate-lo!

Vale a pena lembrar e enfatizar novamente:

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 nositens de

contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Destacado isso, não resta duvida que é DEVER do municipio realizar processo licitatório destinado de

forma exclusiva a participação somente de micro empresas e empresas de pequeno porte nos itens de

AN contratação cujo valor nao ultrapasse os 80.000,00 mil reais, que é o caso dalicitação pretendida!

*

Antes a lei dizia que poderia realizar, hoje ela muito bem reformulada diz que é DEVER! Sendo assim tem

que ser cumprida!!!

Citado referido artigo abaixo em vosso julgamento, porém não bem apreciado, conforme comprovarem a

seguir:

Artigo 49 - Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei

Complementar 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;



Esse artigo foi citado por vossa senhoria, mas não foi muito bem analisado, pois referido artigo diz desde

que não haja um minimode 3 fornecedores sediados LOAL ou REGIONALMENTE, e vossa senhoria

simplesmente parou nas empresas sediadas no local, esquecendo ou não fazendo cumprir o mesmo artigo

que ressalta os sediados REGIONALMENTE, e justamente por isso a licitação deve sim, ser a

forma exclusiva, pois se enquadra nosartigos 47 e 48 e excluio artigo 49 com uma breve lista
apenas alguns fornecedores listadosabaixo:

no

Umabreve lista de potenciais fornecedores: M.T.S ESPORTE & SAUDE LIDA CNPÉ 13.

15 - SEDIADO LOCAL, PARTICIPANTE DO PREGÃO 021/2015 PROCESSO: 029/2015

CR. 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

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

7 REGIONALMENTE, CIDADE DE MONTE AZUL PAULISTA

AGÊNCIA GLOBAL ESPORTES LTDA CNPJ: 08.721.978/0001-54 SEDIADO REGIONALMENTE,

CIDADE DE ARARAQUARA

Escrito por Vossa Senhoria: Vale o pensamento: princípios não se chocame simse ajustam nas situações

concretas.

Pois Bem, essas enipresas-não são algo concreto?

Escrito por Vossa Senhoria: Parafrascando 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.

Parafrascando uma famosa frase muito inteligente também: Sea leí não se aplica em tiras, porque não está

7 sendo cumprida e aplicada nesse caso?

Escrito por Vossa Senhoria: No caso não há registro da existência em licitações passadas de três ou mais

ME/EPP (oua 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. ID), 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.

INCISOLit,(O
trotetitlto
bitditoionoDiante das empresas elencadas acima, vossa senhoria continua a pensar do mesmo jeito?

Escrito por Vossa Senhoria: 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, 84º, da

Lei nº 8.666/93), 9 edital será devolvido com adequações que foram decididas antes da impugnação,

excesso ao quantitativos de árbitros e a antecedência, que se conhece e nega-se provimento.



Pergunta-se quais decisões foram decididas antes da impugnação? Uma vez que a impugnação e o pedido de

esclarecimento motivaram algumas mudanças€ readequações, sendo que a impugnação foi! rotonolAa |
i

anteriormente ao pedido de esclarecimento?
ar

sorriammnanesd

Diantes das 6 provas e empresas, incluindo essa impugnante, que de FATO existem nó Abro iunicipale
regional, como previsto em lei, no caso de vossa senhoria mantiver sua decisão, não resta dúvida de real

afrontaa lei em vigor, não restando outro caminho,a não ser impugnar novamente O edital posteriormente

republicado, caso não seja acatado as razões fáticas pleiteadas, e em seguida recorrer ao Egrégio Tribunal de

Contas para obter os devidos fins legais legais!

Pede-se que esse pedido de reconsideração, seja encaminhado e apreciado pela autoridade

Hierarquicamente Superior ou por ela destinada.

Sem mais para o momento protestos votos de elevadas estimae consideração.

Pede-se também, que se confirme o recebimento do mesmo, para devidos fins formais e legais, uma vez que

+ a presente impugnação nãofoi confirmada via email, sendo disponibilizada somente no site oficial

posteriormente.

Att

Em ter., 19 de out. de 2021 às 17:53, Brito <licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br> escreveu:

É limo. Sr. Mauro

' Emanexo julgamento impugnação impetrada.

.
Saudações

É Antonio Brito

;
De: Mauro Salomão [maifto:aarbitrogmi gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 1 de outubro de 2021 09:29

: Para: licitacao Enovohorizonte.sp.gov.br
: Assunto: PREGÃO 061/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM

:

Bom dia!



' Segue em anexo impugnação do edital em referência, por gentileza, confirme o recebimentoafins de
: protocolo.

Atenciosamente

i

: Mauro Salmoão

ms,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Folha
CNPJ Nº 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 N$g

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NôvôHorizonte ==
PROCESSO Nº 173/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021
EDITAL Nº 110/2021 - RETIRICADO

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.

Senhor Prefeito:

Tendo em vista o e-mail recebido e juntado as folhas
128/131 encaminho a Vossa Excelência com conhecer no juízo de
revisibilidade.

Mantendo, in totun, a manifestação e decisão esposada
a folhas 99/104.

Novo Horizonte, 21 de outubro de 2021

RITO MANTOVANI

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



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte|Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 485 - Centro — Tel. (17) 3543-9003 / 3543-8000» sina |
CNPJ N.º 45,152.139/0001-99 PoEs

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021

DESPACHO:

À Procuradoria Jurídica para parecer, retornando-se para
fins de decisão final.

GABINETE,22 de outubro de 2021

FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO H RIZONTE
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(Qnovohorizonte.sp.gov.br

Novo Horizonte, 26 de outubro de 2021.

PROCESSO Nº 173/2021

Pregão presencial nº 061/2021

Edital nº 110/2021

OBJETO: Aquisição de dois pneus para retroescavadeira

PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA

Trata-se de processo encaminhado pela Divisão de Licitações e

Contratos para análise das impugnações ao Edital de Pregão Presencial nº 110/2021, após

resposta dada pela Diretoria de Esportes e Lazer.

O termo de Referência deve atender às necessidades do município,

ao interesse da Administração pública, e deve ser alterado somente quando so termos

colacionados aos editais fazer referência à clásulas ilegais, tais como as que restrinjam a

competitividade, o acesso à participação das demais empresas, ou ainda, os limites previstos

para as ME e EPPs.

DA DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA ANÁLISE JURÍDICA

Inicialmente informamos que o exame aqui realizado se

limita aos aspectos exclusivamente jurídicos da consulta, excluídos aqueles de natureza

técnica, econômica e financeira, próprios do mérito da Administração, alheios às atribuições

desta Procuradoria.

As observações apresentadas por este órgão de assessoramento

jurídico não passam de recomendações, com vistas a salvaguardar a autoridade

administrativa assessorada, e não vinculá-la. Caso se decida por não as acatar, não haverá,

necessariamente, ilegalidade no proceder, mas assunção de risco. Neste caso, à autoridade

deverá motivar sua decisão, nos termos do art. 30, VII, da Lei 9.784/99, aplicado de forma
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"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PROCURADORIA JURÍDICA
Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridicoQQnovohorizonte.sp.gov.br
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supletiva, à minga de lei regulamentando a matéria na esfera municipal, conforme súmula nº

633 do STJ.

Ressalte-se que a autoridade consulente e os demais agentes

envolvidos na tramitação processual devem possuir competência para a prática dos atos

atinentes ao feito, cabendo-lhes aferir a exatidão das informações constantes dos autos,

zelando para que todos os atos processuais sejam praticados por aqueles que detenham as

correspondentes atribuições.
Lado outro, o prosseguimento do feito sem a correção de questões

que envolvam à legalidade, de observância obrigatória pela Administração Pública,

apontadas como óbices a serem corrigidos ou superados, são de responsabilidade exclusiva

do ente público assistido.

DAS IMPUGNAÇÕES

A autoridade competente do setor da licitação analisou detidamente a

primeira impugnação, com relação às cotas destinadas a ME/EPP, nos termos previstos no

artigo 48, inciso da LC 123. Uma vez informado que não há cadastro com pelo menos três

ME/EPP no município para aplicar o referido dispositivo, o artigo 49 da LC 123 ressalva a

reserva de cotas. Assim, devidamente fundamentada, não merece guarida a referida

impugnação, conforme efetuado pela autoridade máximado setor licitatório.

“No que se refere à segunda impugnação, quanto a arbitrariedade na escolha

dos arbitros, prazo para chegada ao local e O curto tempo para agendarmento, as

manifestações da Diretora Municipal de Espote as folhas 97/98 foram no sentido de atender

ao pedido, de forma que, fora sanada a impugnação. Tal atesto fora evidenciado pelo setor

de licitação na folha 105.

Mesmo após sanados os argumentos da impugnação anterior, nas folhas 127 €
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PROCURADORIA JURÍDICA
Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridicoQQnovohorizonte.sp.gov.br

seguintes, há renovação do mesmo fundamento da impugnação anterior, classificada pelo

setor de licitação como juízo de revisibilidade.

De fato, não há previsão nos itens 11.1.4 e seguintes à recurso da decisão da

impugnação na fase de prividências/edital. Na realidade, trata-se de inconformismo da parte

impugnante com relação aos fundamentos lançados pela autoridade administrativa, que,

justificando a não utilização do artigo 48 da LC 123, ressalvou a sua não aplicabilidade, nos

termos doartigo 49 da mesma lei.

Acerca do juízo de valor realizado pelo ôrgão licitatório, basta uma leitura da

jurisprudência bem como dos artigos jurídicos sobre o tema, para evidenciar que, a simples

existência de um CNPJ, conforme informado na petição, não jusitifica O referido

enquadramento.

Artigo jurídico publicado por Jessé Torres Pereira Junior é Desembargador do

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Marinês Restelatto Dotti é Advogada da

União (As licitações exclusivas para microempresas € empresas de pequeno porte: regra €

exceções /! Artigos) site:
A Lei Complementar nº 123/06 tem por incompatível com o interesse

público a exclusi-vidade de participação de entidades de menor porte, em licitação enjo

valor estimado não supere R$ 80.000,00, sempre que a Administração verifique o risco de

prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

Compreende-se a ressalva. Às pequenas e microempresas não contam, em

equivalência às empresas de grande e médio porte, com estruturas e capacidade técnica para

atender à determinadas demandas. Assim, mesmo que o valor estimado da licitação seja

inferior a R$ 80.000,00, a Administração deve ampliar a participação para entidades de

grande e médio porte, se & exclusiva participação de micro e pequenas empresas contiver

risco de prejuízo à satisfatória execução do conjunto ou complexo do objeto.

.
Basta q previsibilidade do prejuízo. não se exigindo certeza sobre a sua

real dimensão, até porque esta somente seria passível de apuração ao final da execução do

contrato, ou seja, quando o dano já estivesse consumado e pudesse ser avaliado em toda a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(Qnovohorizonte.sp.gov.br

sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em termos de proteção ao

erário e ao interesse público Mas é fundamental que à Administração demonstre,

objetivamente. quais os riscos que configuram essa potencial lesão à satisfutória execução,

do objeto do contrato.

Veja trecho extraido do TC/SP 6315/989/15-2, 6388/989/15-4 6 6401/989/15-

7, no sentido de que, não é a mera existência de empresas do ramo, mas sim, à existência de

fornecedores competitivos, capazes de participar da licitação com à devida habilitação.

com a alteração da Lei Complementar nº 123/2005, mais

precisamente sobre Capítulo-v - Do Acesso. aos Mercados, na Seção É *

Das Aquisições: Públicas, alguns púvilégios destinados às MPE's-que antes

erani Tacultativos & cepéndiam de regulamentação do goveiro federal;

estadosE municípios, passaralm a ser abrigatórios e, conforme exêmie prévio

de edital featizado na sessão do dia 30 de setembro através dos TCs

êsis/o89/i5-2, S388/009/15-4.8- 6401/989/15-7; 0 voto deu-se no sentido

am que:
“ComE promulgação dá Lei Complemeritar AS. 147, de 2-de agosto de

2014, não restam mais dúvidas eri:relação 5 abrigatoriedade de ressrva

decotade-atá 25% (vinte e cinco por. cento) do-objeto ieitado, ho caso de

certames pará a aquisição dê tens de natureza divisível, para &

contratação de MES « EPPS.

No entanto, imperioso: registrar que à aplicação desta regra-nêm. dé

irrestrita, abso/ite ou intoniicional. O grH9g 48:ão mesmo diploma légal

prevê excêções pare& Jaciaradeste tralemento privitagiado às. micra €

pequafias amprésas.. nr
Sentre-estas excludêntes, destaco: aquelas previstas. nos incisos H e EH, au

sejê, 05 benefícios estabelecidos na participação deMES e PPS em

licitações não tem aplicabilidade. quando, entra uuiras condições:

5) neo, hóuver um minimo de 3 (ES fornecedoras -compatitivos

“engiindrados como microempresas ou empreses de pequeno porte

sediados Juêa! ou regionalmente é capázesi da cuiprir as exigências

estabbleciaas-no vistruniênto convocatório;
.

'b)' O tratamento diferenciado e simplificado: para as microempresas &

empreses de pêqueno porte não for vantajoso: para a adrainistração



Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro,

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridicoQQnovohorizonte.sp.gov.
br

pública ou representar prejuizo ao conjunto qu complexo da objsto a ser

contratado.
“Neste sentico, porse trater de bens de nalureze divisível e diante das

frógeis razões de. defeso da representada, considero procedente &

impughação é determivo que & Municipalidade. de Diadêma promova &

reformulação do-objsto de forima a garantiriafeserve da cota de. até 25%

tuinte e “cinta por cênta) de objeto citado pata disputa restritaàs MES 6

EPPS; salvo se forem verificadas alguma: das excludentes previstas ne

artigo: 45. cê Ler Complementer nº iBs/06, com as. modificações

implementadas pela Ler Complementar I$//14.
De toda fuma, & everitual opção em ndo sa reservar cuia anciusiva,

óbrigalória.nos termos do artigo 48, JE do Estatutodes. microempresas &

sas draprêsas . de peguero porte, deverá ser objeto “e justificativas

tácnicas-que-sarão colcionadas aos autos do processo adiminiitrativo. que

abriga E formalização dos atos & procedimentos do-certeme Heitatório.”

“No iresmo sentido, segue O voto proferido através do TE

5102.989, 1624
x

“No mérito, confismonse e, impropriedade-do item 2d. a doedital, cujo

dispusiinvo-estabelece gue não séraplicará a excuisividade do ReaZE:

adia! no. caso de otortero: Inscrito em suas alíneas, que éa reprodução de

met40.daLei Complementar Federal 123/05, aque comprova & intenção

do administrador em realizar taí. aferição somente por ocasião do

processamente do -certama licitatório,

Gom-gisiO, apenas & aludida cotação prévia de-preçosnão demonstre de

forma. alguma. O exercício de Biserivionariedade demandado. bela. fel:

Complementar Federal 123/06, vezque este Diploma Legal viiquia =

utilização do tratamento difárenciado dos séus. arts. 47 e 48:a não

vEarrência das hipóteses do art. 49, dentre elas a Jhexistência: de minimo

dez(irês) fômeçedores. competitivos ea asênciade vantajosidade..

Emborg"a alteração promovida pela Ler Complementar Federal isv/a014

terá tornado. um dever o disposto-no ért. 47, dal vinculação é mitigada

pelo "caput" espelosincs; “go art. 40, que demandam de administrador um

verdadeiro juizo ds eiacricionaniedade devidamente motivado, 9 qual
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PREFEITURA MUNICIPAL DE Novo HÓRIZ
PROCURADORIA JURÍDICA

Praça Doutor Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, Novo Horizonte - São Paulo

Fone: 17 3543 9000 E-mail: juridico(Dnovohorizonte.sp.gov.br

As questões colocadas pela impugnante, com fundamentação adequada pelo

órgão de licitação revelaram a inexistência delicitações passadas que tenham participado

de disputas, bem como por consulta ao registro cadastral da municipalidade,

certificando tais informações no processo, sendo expresso ainda, com relação à

vantajosidade para a administração pública.

“

Pelo exposto, devidamente adequada, embasada na jurisprudência do TC/SP,

na LC 123, e ainda, pelo histórico de licitações no município, bem como no registro

cadastral municipal, a mera imugnação desfundamentada, como inconformismo, em sede de

re-imugnaçção, juízo de revisibilidade, as manifestações do impugnante não merecem ser

atendidas.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, com base nos documentos e informações até

aqui colacionados, ressalvados os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e as

ponderações de conveniência e oportunidade, próprios do mérito da Administração Pública,

e, portanto, alheios às atribuições desta Procuradoria, concluo pela viabilidade jurídica de

prosseguimento do pedido, nos termos da fundamentação acima.

Observo, por fim, que o exame jurídico realizado se baseou nas

informações técnicas produzidas pela Administração e nos documentos que integram o

presente processo.
É o parecer. À consideração superior.

Novo Horizonte/SP, 26 de outubro de 2021.

Leonardo Volpe Pinhabel
Procurador Jurídico
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte...
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 135 — Centro — Tel. (17) 3543-9003 ! susto 7 Q
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CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2021

DESPACHO:

Conheço do pedido de reconsideração (e-mail) de fls. 128/131 da

empresa Mauro Sérgio Carvalho Salomão - ME.

Decido pelo seu conhecimento e, adotando o parecer da Procuradoria

Jurídica de fl. 134/139, NEGO PROVIMENTO.

Comunique-se.

GABINETE,27 de outubro de 2021

ENDOOD 17
/Ls eo UA aaaFABIANO DE-MELLOBEL ENTANÍ

Efeito)Muni pal,13


