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Erechim/Rs, 28 de abril de 2022.

Ao Pregoeiro - Dirce Heinsohn

Municfpio de Riqueza/SC

REF: Pregio Presencial ne 1812022

AMARILDO LANZINI ElRELl, pessoa juridica de

direito privado, CNPJ na 00.547.664/0001-75, com endereqo na Rua Torre s

GonEalves, nn 133, CEP 99700-422, no Municipio de Erechim/RS, empresa

atuante no ramo do objeto licitat6rio e interessada em participar da licitaqlo
em referencia, nos termos da Lei 8.666/93 e 10.520102, vem, por seu

representante legal infrafirmado, apresentar IMPUGNAQAO ao Edital erlr

referencia, suscitando para tanto as razoes de fato e de direito a seg;uir

deduzidas..

PreAmbulo

Trata o presente Processo Licitatorio Pre gao

Presencial ne "1 812022, do Municfpio de Riqueza/SC - visando a "aquisigao

trofeus e medalhas"nos termos do edital de regencia.

No entanto, ha inconsistencias no referido edital

que merecem ser sanadas antes do envio e abertura das propostas que o
torna absolutamente restritivo: a) item 5.4 do edital de reg6ncia - limitagao a

empresas locais benef ici6rias da LC 123/06.

Por isso a presente impugnag6o, como forma de;

alertar a Administragio d restrigdo que est6 patrocinando, bem como garantir

a credibilidade que o certame precisa.

Dos Fatos e Fundamentos

Da Exig6ncia Restritiva

Digno Pregoeiro.

2.
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Em an6lise ao referido edital, percebe-se que o

mesmo encontra-se completamente viciado, eis que em confronto corn os

preceitos comezinhos da AdministraEdo P0blica e, especificamente, do

processo licitatorio, que e a busca da proposta mais vantajosa. E a melhor

forma de assim proceder, 6 garantindo a ampla competitividade no certarne,

o que ndo se verifica no caso concreto.

E se diz isso porque, na medida ern que o itenr

5.4 do edital, ao estabelecer prioridade de contratagao a empresas locais

com benef[cios de valor ale 10"/" maior do que empresas que nao sejarn do

Municfpio, fere sobremaneira o princfpio da competitividade e o da busca da

proposta mais vantajosa a Administragdo.

lnicialmente, porque nao h6 o menor indicativo na

legislagao seguida no edital - inciso l, do art.48 da LC na 123/2006 e no art.

6a do Decreto ne 6.204/2007 - de especificagSo quanto ao que se pode

conceituar como "Ambito regional". Este ambito regional pode ser uma

cidade, um Estado ou uma regido inteira.

No caso analisado, ainda mais restrito 6 o edital,
ja que fala no Ambito local, o que se extrai ser o proprio Municfpio dc

Riqueza, n6o sendo este o espirito da lei.

O Tribunal de Contas da Uniao je teve a

oportunidade de se manifestar diversas vezes sobre o assunto, pacificando a

materia no seguinte sentido:

( ) 2. O consulente especif icou trds duvidas

encaminhadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 173

Regido (TRT-17), as quais gostaria que fossem dirimidas,

a saber: 2.1. Nos editais de licitaodes em que for

conferido o tratamento diferenciado previsto no inciso I

do art. 48 da LC ne 123/2006 e no art. 6a do Decreto ne

6.204/2007, deve-se restringir o universo de licitantcs as

empresas sediadas no estado do Espirito Santo, sob

pena de cumprir-se apenas parcialmente a legislaqAo

aplicAvel a matdria?
17. Com efeito, consoante preconizado no art. 2p, inciso



l, do Decreto ne 6.204, de 2007, os orgaos ou entidades

licitantes devem identificar, sempre que possivel, as ME

e EPP sediadas regionalmente,

constituindo, para tanto, cadastro proprio, de acesso

livre, ou adequando os eventuais cadastros existentes,

de modo a ampliar a participagdo dessas empresas nos

processos licitat6rios conduzidos pela Administrag1o.

18. Tal comando, todavia, n6o tem o desiderato de

impedir que acorram aos certames microempresas ou

empresas de pequeno porte que n1o esteiam

estabelecidas na mesma pra7a em que se situa o org1o

licitante, ressaltando-se t6o-somente, de acordo com o
inciso lV desse artigo 2e, qLte, na definigSo do objeto da

contratagdo, ndo devem ser utilizadas especificaqdes que

restrinjam, injustificadamente, a participagao das ME e

E P P sedi ad as reg io n al me nte.

19. De qualquer modo, conforme aduzido pelo auditor

informante: "o proprio conceito de 'Ambito regional'

constante da LC ne 123/2006 e do Decreto ne 6.204/2007

n1o estA expressamente limitado a cada estado da

Federagdo, podendo referir-se, por exemplo, a empresas

de uma regiao geogrAfica que abranja mais de urrl

estado" (item 10 da pega 2).

20. Assim sendo, veio que, nos editais em que for
conferido o tratamento diferenciado previsto no

inciso I do artieo 48 da Lei Complementar ne 123. de

2006, e no art. 6e do Decreto ne 6.204, de 2007, nlo se

deve restrinqir o universo de participantes as

empresas sediadas no estado em que estiver
localizado o orodo ou a entidade licitante (item 2.1

retro).

[...] 9.2. responder ao consulente que:

9.2.1. nos editais de licitacdo em que for conferidg-o
tratamento diferenciado previsto no inciso I do a-rtigg

48 da Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro
de 2006, e no art. 6e do Decreto ne 6.204. de 5 de

setembro de 2007, ndo se deve restrinqir o universo
de participAltes ds empresas-sediadas no estado em



que estiverJgcalizqdo o orqdo ou a entidade licitqn.tg

(BRASIL. Tribunal de Contas da Unido, 2012a).

Acordao ne 2.957/2012, Plenario. Relator: Ministro Andre

Luis de Carvalho. Processo ne 017.752/2012-6. Ata

49/2012 - Plenario. Brasflia, SessSo 09/1 I /2012a.

Se reconhece a exist6ncia de tratamentos
privilegiados a micro e pequenas empresas. Porem, estas somente devcm

ocorrer quando n6o prejudiciais a propria Administragdo, o que no caso esta

evidente diante da exclusdo de licitantes de outros locais diante dessa

clausula que autoriza empresas locais terem preQos superiores a 10% de

outros concorrentes, tamb6m micro e pequenas empresas inclusive.

Assim, nao h6 d0vidas quanto ao cardter restritivo

do edital aqui analisado, jd que limita, inadvertida e ileqalmente, a

participagao de empresas locais, com a exclusSo de qualquer outra.

At6 porque, e de conhecimento p0blico que "o
principio da vinculacdo ao edital ndo e -"absoluto" a ponto de obstar a

Administraqdo ou ao proprio Judicidrio interpreta-lo, inclusive a luz da

razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreende-lo, impedindo

que o rigor excessivo venha a afastar da licitagao possiveis concorrentes".

E 6 nesse sentido que ganha corpo o principio

da competitividade, QUe deve ser o norte da Administragdo nos processos

licitatorios de busca do menor preQo, com maior n0mero de propostas. Por

isso n6o pode a Administragdo criar regras que comprometam o carater

competitivo da licitagdo, sob pena de sujeitar ao agente publico as sang6es

administrativas, civis e criminais cabfveis - Art. 82 e SeC6es ll, lll, e lV da Lei

riq 8.666/93.

E o amparo de tal entendimento pauta-se na

Corrsiituigdo Federal de 1988, que em seu Art 37, XXl, determina que o

agente pfblico "somente permitird as exigencias de qualificagdo tecnica e

economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes".
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No caso c0ncreto, manter o edital com limitagao

de exigencias completamente restritivas, consubstancia-se em llaglqlg
ileqalid{de de procedimento, como mencionado.

Com efeito, "na fase de habilitagdo, n1o deve

haver rigidez excessiva; deve-se procurar a finalidade da fase de habilitagAo,

deve-se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. Se houver

defeito minimo, irrelevante para essa comprovagdo, isso n1o pode ser

colocado como excludente do licitante. Deve haver uma certa elasticidade

em fungdo do objetivo, da raz1o de ser da fase de habilitagdo; convem ao

interesse publico que haja o maior nimero possfvel de participantes"

Por isso se diz que n6o pode a AdministraEao

irnpor requisitos e estabelecer normas comprometedoras da competitividade,

com excesso de formalismo e excessivas exig6ncias, como o foi no caso

concreto.

impugnag6o, com

consecugdo de seu

Riqueza/SC.

3.

Diante disso, digno Pregoeiro, apresenta-se esta

o f ito de alterag6o do edital, tornando-o higido a

fim, de uma forma vantajosa a Administrag6o Ptjblica dr..

Dos Requerimentos

A determinagAo de efeito suspensivo at presente
impugnag6o, nos termos do Art. 109, da Lei na 8"666/93;

O encaminhamento da presente lmpugnaq6o ao setor
Jurfdico do Municipio, para que fale acerca dos argumentos
acima expedidos;

No m6rito, a retificaqSo do edital, em seu item 5.4 para: a)

excluir a prioridade estabelecida a empresas locais quanto
ao benef lcio da LC 123/06;

Ampara a presente pretensAo os princfpios da legalidade, da
competitividade, isonomia e da busca da proposta mais
vantajosa d Administragao, necessarios d consecuQdo dos
fins do processo licitatorio.



Pede e Espera Deferimento
Erechim/RS, aos 28 de abril de 2022.

AMARILDO Assinado de forma
diqital por AMARILDO

LANZIN l:3 7'l rRnztnt::z 1s1284072

s1284072 ?i3:#:ffii"

AMARILDO LANZINI

DIRETOR GERAL
RG: 9023150742



l;wrl: inrprrgnrqAo licitrgio

Assunto: Fwd: impugnageo licitagSo

De: Licita g6es - M unicipio de Riq ueza <licitacao@ riq ueza.sc.gov, br>

Data: 2910412022 tt40
Para: Contratos PMR <contratos@riqueza,sc.gov.br>

Mensagem enca minhada --------

Assunto: im pugnagSo licitagSo

Data: Fri,29 Apr 202211:34:30 -0300

De : Pod i u n Es p o rtes ::,r.Il!11-U-tit:11;r-1 .9;";1{gli{I]j,,j], j,qn":j

Para: 1ir, ii;r r ,r o 1rr) r i ll!lj_**:).,,i',j-y_,ill

Bom dia

Apos analise do edital referente ao processo licitatorio ns95812022
moda lidade pregSo presencia I nstS 12022
viemos por meio deste solicitar impugnagSo do pregSo, conforme segue em anexo

att: Rubia Ferrari

Podiun Esportes

CN PJ : 00.s47 .664 I 0001.-7 5

Rua Torres Gongalves,L33 - Centro, Erechim

Telefones: (s4) 2106-8050 (54) 2106-8060
Whattsa pp: (54) 99183-57 4t
|:
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Anexos:

rMPUcNAqAO.pdf 144Kt)
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