
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

llustríssimo Senhor, Presidente da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de

Novo Horizonte-SP.

Ref.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL,nº 089/2022

MATHEUS DUARTE VIEL-ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF

sob nº 24.542.412/0001-11, com sede na ( Rua projetada Inº 2752,Bairro Distrito

Industrial IILCEP 15.760-000, telefone 17-57045983), na cidade de Urania, estado de

São Paulo, por seu representante legal infra assinado Matheus Duarte Viel, vem, com

fuicro no 8 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa

Excelência a fim de

IMPUGNAR

os termos do Edita! em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade

seguinte:

|- DOS FATOS

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o

respectivo Edital, conforme documento junto.

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com

a exigência formulada no objeto do edital, que vem assim redacionada-.
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SEBVICOS

«A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, localizada na Praça Dr.

Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17

35439015 CEP: 14960-000, torna público, para conhecimento dos interessados, que

se acha aberto a licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), registrada sob o

nº 089/2022, Processo nº 248/2022 do tipo MENOR PREÇO — EMPREITADA GLOBAL,

que objetiva “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

execução, organização e realização de espetáculo de rodeio peio período de 05 dias,

incluindo o fornecimento de todas as estruturas e equipamentos, com montagem e

desmontagem, disponibilização de animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio e peões

profissinais, praça de alimentação, som e iluminação para shows e rodeio, locação de

tendas, banheiros químicos, geradores, sistema de catraca para contagem de público,

gradil para exposição de animais, seguros do público, competidores e trabalhadores,

projeto e emissão de AVCB da festa, veterinário e segurança do evento “532 Festa do

Peão de Rodeio de Novo Horizonte”, ambulância e pessoal especializado nos primeiros

socorros aos peões, estacionamento de veículos, tudo em conformidade com o

presente termo de referência.”

Em referência ao item de locação de sanitários químicos, o edital não notifica a

apresentação de documentos legais necessários, como as licenças emitidas pela

CETESB, de movimentação de resíduos e onde descarta-los.

“01 — DO OBJETO”

“94.2 — O objeto acima mencionado é composto por 01 (um) LOTE (GLOBAL), o qual

é composto por 20 itens.”

Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem
o procedimento licitatório, como à frente será demonstrado. Sendo que a empresa

gostaria de participar apenas do item (locação de sanitários quimicos), o que consta

no edital que seria inápto pois a concorrência seria por lote global. Deixando assim

várias empresas restringida a participação do pregão referido, o que vai ao contrario

da $ 1º, inciso |, do art. 3, da Lei nº 8666/93.
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SERVICOS

H — DA ILEGALIDADE

De acordo com o 8 1º, inciso |, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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;

Ora, na medida que o indigitado item do Edital está a exigir que o tipo de disputa é

“EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, não resta dúvida que o ato de convocação
de que se cogita consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva

do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação.

Como se não bastasse, o item objurgado, fere igualmente o princípio da isonomia

consagrado no inc. |, do art. 5º, da Constituição Federal.

Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado,

pelo mero cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é arrostar cometimentos
doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, preocupados com a

transparência e legalidade nas licitações públicas, inseriram no texto ordenamento

claro e objetivo. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidadeeeficiência e,

também, ao seguinte:

(...)

A Lei de Licitações estabelece que:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância doprincípio constitucional

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
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promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processadae julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, (...) A

Constituição Federal reza ainda que:
Art. 5º...

|| - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em

virtude de lei;
Sobre o tema, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles ensinou que:

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei nãoproíbe,
na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o

particular significa pode fazer assim: para o administrador público significa

“deve fazer assim” i]

Portanto, trata-se de obediência ao princípio da legalidade. Ou seja, caso a disputa
licitatória não ser por item, não há duvida que o edital deverá ser impugnado pois, criou-

se uma restrição injustificada. ao caráter competitivo do certame, ferindo o disposto no

seguinte artigo da Lei 8.666/93:

Art. 30 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 processadaejulgada
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. 8 1º 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,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos 88 50 a 12 deste artigo e noart. 30 da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991;

Ili- DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente,

com efeito para:
- declarar- se nula a concorrência do pregão porlote global;
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- determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo- se o

prazo inicialmente previsto, conforme 84º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

- Venho através deste pedir para o item de banheiro químico a apresentação das

licenças emitidas pela CETESB, como CADRI (Certificado de movimentação de

resíduos sólidos), Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, assim

deixando a empresa vencedora apta a locomover €& descartar os dejetos feito pela

limpeza dos sanitários químicos.

MATHEUS

CNPJ: 24,542.412/0001-11

Proprietário: Matheus Duarte Viel

RG: 49.742.632-8
CPF:427.113.058-30
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