
'ÿÿi

£7sftrn P R E F E 1 T II R A D E

SOBRAL s

__ RESPOSTA A IMPUGNAgAO AO EDITAL .7ÿÿ

PREGAO ELETRONICO N° 043/2020 - SME
ASSUNTO: ANALISE DE IMPUGNAQAO AO EDITAL
IMPUGNANTE: EMPRESA VIXBOT SOLUgOES EM INFORMATICA LTDA

0 SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAQAO, no uso de suas atribuigoes legais,

passa a analisar e julgar a Impugnagao ao Edital referente ao Pregao Eletronico n° 043/2020

- SME apresentado, tempestivamente, pela empresa VIXBOT SOLUgOES EM

INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 21.997.155/0001-14, considerando as razQes e

fundamentagoes dispostas ao longo desta decisao.

Cumpre destacar, inicialmente, que o Pregao em aprego tem como objeto as

“aquisigoes de tablets, para atender as necessidades das unidades de ensino vinculadas a

Secretaria Municipal da Educagao".

r~ - - - -'frpg&uii&mmmmmc.-' - - \

Preliminarmente, destaca-se o atendimento as condigSes de admissibilidade da

impugnagao apresentada pela empresa VIXBOT SOLUgOES EM INFORMATICA LTDA,

nos autos do presente procedimento licitatdrio.

Materialmente, o edital de licitagao pode ser impugnado diante da constatagao de

contrariedade aos principios da igualdade e da competitividade do certame em cteusulas

estipuladas no instrumento convocatdrio. Assim, o edital que nao atender &s exigences

legais e principioldgicas estara viciado e apto a receber urn pedido de impugnagSo com o

dnico proposito de ser corrigido. Ainda, a impugnagao requer atendimento a critdrios

temporais e formais, a seguir apontados.

O Edital do Pregao EletrSnico n° 043/2020, estabeleceu em sua clausula 17, o

segue:

“17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMÿNTOS E
IMPUGNAgOES
17.1. Os pedidos de esclarecimentos e\mpugni
processo licitatdrio deverSo ser fenviaylos a6
(tres) dias uteis anteriores a data
propostas, exciusivamente por mj*
ricardo.branco@sobral.ce.aov.br/ate*
Brasllia/DF, informando o nuntero/d
6rgSo interessado". / /

goes referentes ao
pregoeiro, at6 03
ara abertura das

enderegados a
3 1«:00 na horÿrio oficia! de
ite Vegaq no sistema e o
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Assim, como disposto nas regras destacadas acima, o prazo para apresentagao da

narrativa impugnatdria, junto £ Central de LicitagQes da Prefeitura Municipal de Sobral, 6 de

03 (tres) dias Citeis anteriores a data da sessao de abertura das propostas.

Compulsando os autos do processo licitatorio em destaque, constata-se no Edital

que a sess3o inaugural do referido Pregao foi designada para o dia 18 de Agosto de 2020.

Portanto, seguindo o que dispde a legislagao que trata sobre o processo em tela, bem como

o proprio Instrumento Convocatdrio, os interessados poder§o ingressar com as suas

insurgencias as cldusulas editallcias ate o dia 13 de Agosto de 2020.

Nesse escopo, a empresa VIXBOT SOLUpOES EM INFORMATICA LTDA

ingressou com sua impugnagao no dia 10 de Agosto de 2020. Logo, dentro do prazo para a

apresentag§o do referido instrumento processual, concluindo-se pela tempestividade de sua

impugnagao.

Dessa feita, esta Administragao conhece a impugnagao da empresa supracitada,

momento em que passa a anilise das razdes expostas pela mesma.

f y II - PAS RAZOES DE RECURSO
'

A empresa impugnante apresentou objeg§o ao Edital do Pregao Eletrdnico n°

043/2020, alegando materias especificas, a seguir delimitadas:

“[...]

Contudo, o Edital ora impugnado, limita a competitividade e por
consequencia a isonomia entre os concorrentes, na medida em
que faz exigences que se mostram sem sentido ptetico e tornam
limitada a participagao de um maior nOmero de licitantes. Passa-se
agora a atacar de forma impugnativa o ponto do edital que se
entende merecer exclusao.

[...]

O presente edital deixou de respeitar a legislagao por nao condizer
com a realidade a justificative de perecimento dos itens a serÿrfT
adquiridos, pois o fundamento que foi utilizado paiÿr dar
exclusividade nos itens objeto de impugnagao, n§o cpratam na
legislagao informada pelo 6rgao, portanto tal exigdnpia 6 ilegal e
afronta as normas que regem o piKjqedimento licitatdrio.

± strtev/ manifestadamente
:ep/competitivo que deve
Ifcionamento dos tribunals,
<\e simplificado no ambito

r dado tratamento

Tal exigencia
comprometedora e restritiva dpÿAarÿt
presidir toda e qualquer doutnrfa ouVop
uma vez que dar tratamentoÿaiferenpllffd
municipal e regional nao signifi

consigna

ua\d
y
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exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas regionalmente, excluindo outro participante localizado
fora de seus limites territoriais.

As leis federais LC 123/2006 e LC 147/2014, em nenhum
momento leva ao entendimento de que o tratamento diferenciado
e prioriterio as ME e EPP's se direcionam de forma exclusiva para
aquelas sediadas localmente, se intenciona vedar a participagao
de interessados com domicilios fora das sedes locais e regionais,
bem como as lei federais LC 123/2006 e LC 147/2014, nao podem
interferir em materia incontendivel disposta no §1°, inciso I do
artigo 3 da lei 8.666/93.

A intengbo do municipio em fomentar a economia local, para ser
v&lida precisa ser feito de materia llcita, dentro dos ditames da lei,
eis que houve afrontamento ao disposto no §1°, inciso I do artigo 3
da lei 8.666/93.

/"A

Por fim, requer que seja julgada procedente a impugnagSo, com a
retirada do beneflcio do Edita) que dao prefetencia exclusiva b
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sediadas
localmente no Estado do Ceate, jS que ficam prejudicadas as
participagoes de empresas fora da regiao citada em edital, bem
como determinar a republicagao do edital diante do vlcio ora
apontado”.______

111 •DAiftNAUSE . \

Ab initio, importa destacar que a Administragbo Publica rege-se pelos princlpios

expressos na Constituigao Federal e na Legislagao infraconstitucional correiata, figurando

estes como diretrizes fundamentals que norteiam toda a conduta da Administragao Publica.

Em vista disso, a Constituigao Federal estabeleceu, em homenagem aos princlpios

suso referenciados, a obrigatoriedade de realizagao de licitagao pelos 6rgaos e entidades do

Poder Publico, conforme previsao contida no inciso XXI, art. 37, da nossa Carta Magna,

senao vejamos:

Art. 37. omissis.
XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras,
servigos, compras e alienagdes serao contratados medianje'
processo de licitagao publica que assegure igualdadpÿde
condigoes a todos os concorrentes, com c\&usu&s que
estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas
efetivas da proposta, nos termos daiei, o qual sopÿnte permitira
as exigencias de qualificagÿo tecnicae economida indispensaveis
a garantia do cumprimento das obngagoes. (Gutos nossos)

Nesta senda, a Lei n° 8.666/93, tamb6m conhe’ddeFcoi

e Contratos POblicos, elenca em seu art. 3°, os prinpfpiÿs ntfrtÿteddcÿdas licitagbes, tais

das Licitagbes

v

y/y
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como isonomia, selegSo da proposta mais vantajosa, igualdade, legalidade, da vinculagSo

ao instrumento convocatbrio, dentre outros.

Tais princlpios visam garantir que a administragao n§o sobrepora sua vontade

pessoal em detrimento do interesse publico, impondo que molde sua conduta nos ditames

legais e editalicios.

Dessa feita, surge para a Administragao, pelo princlpio da legalidade, a

obrigatoriedade da fiel observance do procedimento estabelecido pela Lei de Licitagoes,

pelo princlpio da isonomia, a imputagao de tratamento isondmico e igualdade de

oportunidade na disputa a quaisquer interessados, bem como, pelo princlpio da probidade

administrativa, uma atuagao honesta com todos os ficitantes,

Imperioso destacar, ainda, os princfpios da vinculagao ao instrumento convocatbrio

e o do julgamento objetivo, porquanto estabelecem que as regras tragadas para o

procedimento licitatdrio devem ser fielmente observadas por todos, evitando-se alteragoes

de criterios de julgamento, bem como impoe a administragao a obrigagSo de respeitar

estritamente as regras que tenha previamente estabelecido para disciplinar o certame

licitatPrio, nos termos do Art. 41 da Lei n° 8.666/93.

A respeito do princlpio da vinculagSo ao instrumento convocatorio, Hely Lopes

Meirelles1 ensina que:i

A vinculagao ao edital e princlpio basico de toda licitagao.
Nem se compreenderia que a Administragao fixasse no edital a
forma e o modo de participagao dos licitantes e no decorrer do
procedimento ou na realizagao do julgamento se afastasse do
estabelecido, ou admitisse a documentagao e propostas em
desacordo com o solicitado. O edital 6 a lei interna da licitagao,
e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como
a Administragao que o expediu. (Grifos nossos)

Posto isto, passamos a analise do item impugnado.

A Constituig§o Federal trouxe a preocupagao em fomentar a relagao comerciai,

isonomica, especialmente no tocante as relagoes com as microempresas e empresi

pequeno porte. Vejamos o que dispPe o seu art. 170, in verbis: \ /
de

itzaÿao do trabalho
issegurar a todos
ia justiga social,

Art. 170. A ordem econPmica, fundada n@/fi
humano e na livre iniciativa, tern poryfii
existPncia digna, conforme os difa
observados os seguintes princfpios/ /\

MEiRELLES, Hely Lopes, Direlto Administrative Brasileiro. 26. ed. S3o Paulo: Malheirok Edltoresl 2001, p. 259.
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IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constitufdas sob as ieis brasileiras e que tenham sua sede e
administragao no Pals.

No mesmo sentido, o art. 179 da Carta Magna revela que os entes federados devem dar

tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte. Vejamos:

Art. 179. A Uni§o, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
dispensarSo as microempresas e as empresas de pequeno porte,
assim definidas em lei, tratamento jurfdico diferenciado, visando a
incentiva-las pela simplificageio de suas obrigagdes
administrativas, tributarias, previdenciarias e crediticias, ou pela
eliminagao ou redugao destas por meio de lei.

Empds, a Lei Complementar n° 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelecendo normas para o tratamento

diferenciado e favorecido a estas no ambito dos entes federativos.

O artigo 47 da LC n° 126/06, alterado pela Lei Complementar n° 147/2014, dispde

sobre o tratamento diferenciado as ME/EPP’s. Vejamos:

Art. 47. Nas contratagoes publicas da administragao direta e
indireta, autarquica e fundaciona!, federal, estadual e
municipal, devera ser concedtdo tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
objetivando a promogao do desenvolvimento econdmico e social
no ambito municipal e regional, a ampliagao da eficiencia das
polfticas publicas e o incentivo a inovagao tecnoldgica. (Incluido
pela Lei Complementar n° 147, de 2014) (grifos nossos)

As alteragoes trazidas pela LC n° 147/14 fizeram com que o tratamento

diferenciado e simplificado as microempresas e empresas de pequeno porte se tornasse

obrigatorio, nao sendo, assim, uma faculdade do gestor publico.

Ademais, o paragrafo terceiro do art. 48 da Lei Complementar n0ÿ
regulou a possibilidade de criag§o de prioridade para beneficial

local ou regional. Vejamos: /

S6/2006,

ERPs em ambito

Art. 48.

[...]

§3°. Os beneflcios jÿferido?' noÿcaput destej artigo poderao,
justificadamente, estabelecÿa prioridade dA contratagao para as

Prefeitura Municipal de SobrrfÿCNPJ 07.598.634/0001-37
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microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmertte, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor
prego valido. (Incluldo pela Lei Complementar n° 147, de 2014)

Neste sentido, Cristiane Fortini (2016, p.756) leciona:

Novidade bastante expressiva esta na possibilidade de criar-se
categoria privilegiada entre as ME/EPPs. Segundo o art, 48, §3°,
da LC 123, podete ser estabelecida prioridade de contratagao
para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas
local e regionalmente ate o limite de 10% (dez por cento) do
meihor prego valido. Assim caso opte por privilegiar o comercio
local, o que estaria afinado com os propositos descritos no art. 48,
o ato convocatdrio devete prever privitegios adicionais que
definite, entre as ME/EPPs jci agraciadas pela regra do art. 48,
aquelas que mesmo praticando prego superior, deve ser a
contratada em aprego aos efeitos positivos decorrentes da
valorizagao do mercado local ou regional.

Assim, tal dispositivo trouxe beneficios economicos e sociais. £ o que opina o autor

Jamil Manasfi2:

Este incremento, se bem aplicado pela Administrag3o POblica, n§o

so trara beneficios de cunho economico, decorrente da localizagao
geogtefica comercial, como a social, posto que oportuniza, por
exemplo, a geragao de empregos e, consequentemente, elevate o
poder de compra da sociedade inserida por esta polltica pOblica,
retornando, indubitavelmente, a prdpria Administragao sob outras
formas, a exemplo dos impostos, taxas e tributes, ou da redugao
dos impactos em diversas areas, como a saude, a educag§o, a
seguranga pGblica, em virtude de uma provavel melhor qualidade
de vida.

Ademais, o paragrafo unico do art. 47 da LC 123/2006 trouxe a obrigatoriedade do

ente federado utilizar a legislagao federal caso o mesmo nao dispusesse de regulamento

prdprio. Vejamos:

Paragrafo unico. No que diz respeito 3s compras pti6licas,
enquanto nao sobrevier legislagao estadual, rmjrficipal ou
regulamento especlfico de cada brgao mate/favotevel a
microempresa e empresa de pequfeno dorte, apljea-se a legislagao
federal. \ \ /

)rtra»mentQ diferenciado e simplificado
x&o desVivolvitmento econdmico e
«5N \ 2U 8-4862, Teresina, ano 24, n.
so em:\lTvagol 2020.

2 CRUZ, Jamil Manasfi; ALMEIDA. Daniel da Siiva. Aplicagao restritiva d*
para as microempresas e empresas de pequeno porte visando a prpm<
social no Smbito municipal e regional. Revista Jus Naviganjif, M
5961, 27 out. 2019. Disponlvel em: https://jus.com.br/artigos/6426ÿ«fesl

t\
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Ocorre que, o Municipio de Sobral, atravis do Decreto n° 2316, de 18 de Dezembro

de 2019, a qual regulamenta as aquisipdes pGblicas no ambito do Municipio de Sobral,

trouxe a previsao da concessao de tratamento diferenciado is microempresas e empresas

de pequeno porte no ambito local e regional. Vejamos:

Art. 38. Nas contratapdes publicas da administrapio direta e
indireta, autirquica e fundacional municipal, deveri ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promogSo do
desenvolvimento econdmico e social no ambito local e regional, a
ampliapSo da eficiencia das politicas publicas e o incentivo a
inovapio tecnoldgica.
Art. 39. Como criterio de desempate e preference na contratapio
das microempresas e empresas de pequeno porte no ambito local
e regional, a administrapao publics municipal assegurara nas
licitap&es:
I- caso a proposta da microempresa ou empresa de pequeno
prote inscrita no Cadastro Geral da Fazenda do Estado do
Ceara estiver ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor
prepo valido ofertado por microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada de outro estado da
federapao, a microempresa ou empresa de pequeno porte
inscrita no CGF-CE, poderi apresentar proposta de prepo
inferior a da microempresa ou empresa de pequeno porte de
outra unidade da federapao, situapdo em que sera adjudicado
o objeto em seu favor, (grifos nossos)

i

Trata-se, portanto, de margem de preferencia, a qual permite que empresas

sediadas local ou regionalmente, possam ter prioridade nas contratapoes publicas, visando

o desenvolvimento local ou regional sustentive!.

No editai da licitapao ora sob analise, o T6pico 12 - Da Etapa de Lances, subitem

12.5, ratifica o dispositivo legal supracitado, senao vejamos:

rs

12.5. No item exclusivo, caso a ME ou EPP melhor classificada'
seja de outro Estado da Federapao e haja ME ou EPP inscpta no
Cadastro Geral da Fazenda do Estado do Ceara em sijuÿpio de
empate estabelecida no § 3° do art. 48 da Lei Federakr 123/2006
e conforme os incisos I e III do art. 48 do mesmoÿHspositivo, esta
poderi apresentar proposta de prepo inferior iefuela apresentada
por ME ou EPP de outro Estado da Faaeragao, situapao em que
seri adjudicado o objeto em seu

ipresa impugnante no

sentido de retirar o beneflcio dado is ME’s e EPPVfocajtf'e regi2tna\ado\edital do Pregio

Eletronico n° 043/2020 - SME, visto que existe /Deciÿto MunicipaKadtenbando o referido

Assim, vemos que nao merece prosperar as ategapi

Prefeitura Municipal de SobralA/dNPJ 07.598.634/0001-37ÿ t
Rua Vlriaio de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral- CE, 62011-060 Conta1o:(8a(1367*1190



3

«ttr P R E F H I T IJ R A D E

©SOBRAL &FLJOJL.4

tratamento diferenciado e o percentual da margem de preferencia, alem de previs§o

expressa no instrumento convocatdrio, a qual as partes estao estritamente vinculadas.

IV - DA CONCLUSAOgi§

Dessa forma, diante de todo o exposto, decido CONHECER a presente

impugnagao, eis que tempestiva, para, no merito, INDEFER1R os pedidos constantes na

exordial, concluindo-se pelo prosseguimento do processo licitatdrio sem alteragoes.

Sobral - Ceara, aos 11 de Agosto de >20./'"N

fRT LIMA VXSCONCELOS
SecreJÿfio (Municipal da Educagao

RANCISCO

Assessorado por:

DAYANNA KARLA CQ£kHO XIMENES
Coordenaabra Juridieÿaa SME
OAB/CE n° 26.147

LfeUfU I/U-SL
|ERAFAEL MELO NASCIMENTO

Gerente da C6lula de Processos Licitatdrios da SME
OAB/CE n° 40.288

JO

De acordo:

RICARDO BARR0SO CASTELO BRANCO
Pregoeiro
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