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PREGÃO ELETRÔNiCO NO 17/2023 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

:nIF)uglração ao Edit::.JCif

Bom dia! 'tildí) bem?

Temos inte!as3e er11 rali ic: par cit> prcgãu supracitado. por:m. ao analisar o instrurT©nto convocatório,
percebemos que o critério de !ulgamcn’,e é por 1_ele.

Com vistas ii aulrrcntar =, Ii:-,1,lia panicipr,ção. princípic, que rege as licitações públicas, aproveitamos a

oponunidaJ c para !!iIpugllar tal pre\isãt> . porque restringe sübremaneira a participação de empresas do
ramo, terrc1„ cm \'ista que 1-,e 111 todas dispõem das matrizes específicas para a produção de um ou outro pneu
previsto IIO !'.lte

Sendo assin:_ este é o i-L!1lcia!-r,c 11 to da prcse IIte impugnação. Destarte, solicitamos que os lotes sejam
desmembrado-, ein itens p;irí1 a oporluna pallicipação, conforme razões aduzidas no documento anexo.

Peço que te Ilha a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Aoroveitarnos o ens €jo para I'citerar nossas protestos de e:,tiITia e consideração.

Muíto obrilr:3c Ii.)! "í'el\bai12 :.11',IEI bc>ü 8çírr&na

Atençio';aIn;tritc .
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ÜEPARTAIUE iNTO DE LICITAÇ,ÃO DA PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

Ref.: PR=CÃo ELETRe>NiCO NO 17/2023

J P 8ELEZE, Pessoa JuÉidica de Direito Privado, inscrita no

Cadastro Na::;iora! das Pessoas Jurídicas sob o número 54.054.937/0001-79, com

sede no endereço Rua dos Expedicionários, N' 1029. Centro, Ourinhos/SP, por seu

representante !egat infra-assinado, vem, respei:%amente, à presença de Vossa Senhoria,

a fim de propor

;MPUGNÃÇÃO-AO EDiTAL DO PREGÃO

c071 fulcío no =:1' 41, S 1', da Lei ?q' 8.666/93 e item 4 e seguintes do Edital $upraatado,

peios fatos e fundamentos a seguir aduzicios.

'’õj;j}faTêijFT=bTT:7--' '::R :

i\ prefeitura municipal tnsiàuIDU certame iicltatóíio na rnodalidade

Pregão Preserlciaí do tipo Menor Preço Por Lo:e, para contratação de empresa para

prestação de sei vt\TO 3 de recapagenr de pneus. Esta licitante, pretendendo participar do

PFegão. analisou o instrumento Gonvocaióíio. Assim, constatou-se que o parâmetro e

;otg=mento aac propostas será o !ncr'tor preçc por lote, carecendo também dos preços

un;iáíios dob Ê:e;i:; Occ;i'e que, eIn caso seja adotado tal parâmetro isto restFinge

Bahrein,3neira a p3rIÉeiÍ>ação de ilcitãntes. Conforme se demonstrado adiante.

Existem três grandes gr::po 5 de linha de utilização de pneus em

veiculos: Carga (p. ex.: 8:libus. caminhão, vans); Agrícolas (tratores, colhedeiras,

pulverizadores}. e IBáqyjna$ (retroescavadeiras, patrol, bobcat). Cada veículo desse

gr-l lpo pode !: sar uma ou ;nais medidas de pneu - exempliãcando a situação, um trator

oa'le usar í ia parte dianteira uma fn3dida de meu e outra medida na parte traseira

{.!oírna:menie lualor). Cada medida de pneu reclama um tipo especiãco de maquinário

para SLla predação.
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Desta feita, considerando que os lotes possuem pneus de medidas

reiacionadas a seguimentos autônomos e que nem toda empresa ressoladora de pne-JS

dispõe de todo maquinário específico para atender aos itens do lote, vê-se que o critério

de }ulçlamento adotado pela Administração é de\eras restritivo. Isso porque, o objeto

“serviço de lecapagem de pneu" DOde ser facilmente dividido em itens e isso possibilita

a participação de várias empresas nos itens nos quais dispõe dos meios fabris

necessários para fabricação de uma medida específica de pneu, ao invés de deixar de

participar no certame porque não pode produzir uma ou outra medida prevista no lote.

:lestarte, êntençêüt18ncio 8ínp!!ar o !eque de particIpação no presente certame,

ç,al?J]tinrlo 3L@)?eíyênçia Co suprp, princípio da indi3ponlbHldade cio interesse

público, é que se a lmeia a retificação do pmsente instrumenÊo convocatórío e
adotado o critério de julgamento por “ibIEN€:iR PREÇO POR iTEM”, porque, cao

mantida a agÍ:Jtinação de dIversas medidas de pneus em lote único, isso obsta o aceBO

le :lcitantes ã conlpetlção do ceRaa3e

Do üiretÓ

- D: 1 € in pesllaislaJe.

b previsão 3xpíessa do art. 24 do Decreto Federal n'’ 10.024, de 20 de

setembro ci? 20’: : traz o prazo decadencial para oferecimento de Impugnação é de até

03 (três) dIas Úteis anteriores à data da abertura da sessão pública. Bem comc o

presente ed}in! estipula que poderá haver impugnação em até três dias úteis antes da

data fixada. Corno o Pregão ocorrerá dia 20/03/2023 e esta impugnação está sendo

píotocoiãda di3 : 3/031/2023, é iêülpesti\'a, portar,o.

- Do hqefi{o,

:: \ finalidade da iicltação é selecionar a proposta mais vantajosa,

,tien(e:".tio t;;. F:;;:cif)iab que a norteia, neste sentido segue dispositivos eonstantes da

fi Íüeierai n'’ 8 666/93:

Art. 3c: " A ;iclt3çáo destina-se a garantir a observância do Drincípio

=onstüucicna I da isono lula, a seleção da oroposta mais vantajosa para

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional

3usteFliê:vel e será p'3cessada e julgada em estrita conformidade com

os prillci,)ios básicos da !egalidade, da impessoalidade, da

“;oraiidade. da igualdade, da publicidade, da prot)idade administrativa,

da vincalação ao instrumento çonvocatódo, do julgamento objetivo e

clos que Ihes são correlatos- – grifamos.

jP
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Destarte, 3 $r1 de ampli3r o leque de participantes no certame, é que- ' L 1 L’ l

o critério de julgamento das propostas deveria se pautar no iVIENOR PREÇO POR ITEM.

Nesta senda já se posicionou o TCU. na súmula N'’ 247,

É OBRiGATÓRIA a admissão da adjudicação por Rem e não por

vreco global, nos editais das licitaÇões Dara a contratação de obras.

sen//ços. compras e alienações, cujo obieto seja divisível, desde q Je

17ão haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia

:l9 escaía, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação

c:8 :icitantes que, embora não dispondo de capaciaade para a

execl/çóo. fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam

fazê-lo con' relação a itens ou unidades autônomas, devendo as

exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade" -
(!estacarnQS

A:ncia aoc haja ')revisão legal da realização do certame adotando o

menor preço por lote. essa hipótese não se coa<luna com o objeto visado nesta licitação,

paRt2 e:e é fíaciocável. Caaa medida de pneu pode ser entendida como item

específica. r tão :lá necessidade de compreendep o serviço de recapagern como una

unidade i8divlsívei. haja vista o fato de cada medida de pneu ser produzido de maneira

individual.

Não há que se fa.aí em Qualquer prejuízo à Administração, diante to

#acionamento do objeto da licitação em itens, até porque quem assurne os riscos,

custos e encargos na proposta de preços é a !icitante. É ínsito consignar ainda que o

Racionamento 13'rsém permite e fornecimento dos serviços conforme a necessidade da

Administração ao ?n\'és de mon9potlzar a prestação de serviços ao alvedrio de uma

única empresa. A empresa que estiver intere=ada em fornecer várias medidas de

pneus é que deverá dIsputar o ,)reço com diversos licitantes em igualdade de condições.

Existe também ,>revisão iegal da adoção do critério “menor preço por

!teln" no art. 3c’ do Decreto Federal n'’ 7.892/2013 que dispõe que o Sistema de Registro

’le Preços poderá ser adotado '1...\,quando íor conveniente a aquisição de bens com

Drevi cão de en:raÇas Daí:eiadas ou contratação de serviços remunerados por unidade

de 37e(Eds =!!- e';? rsqir"e de tarefa" . Via de regra. a municipalidade não irá contratar o

çerviTjo de ’9sscl3gem em pacote fechado. O que ocorre é solicitar a prestação do

serviço paía ti-ra ou outra medida de pneu conforme a necessidade e diante do

desgaste do o!-ccluto. por isso não há necessidade de contratação de uma única

ernpresa para prestação de sen_'iços de ressolagem para todas as rnedidn de pneus

;'iesta nlesqla toada já se DOSbianou a Corte de Contas catarinense

na REP - 09/00::J23775

não hã comprovação que o julgamento por lote aumenta a

número dos interessados assim como o julgamento por item diminuiria

9 nÚtTeF\’_1 dos in}efessad03H
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Assim também Já decIdiu o THbu©al de Contas do Estado ae São Paulo
no TC no 01675al/989/19-3

-- !.. . .fA configuração dos 1<:ges não pode se transformar em causa

de res€rüividacie das perspeclivas de obtenção da proposta mais

vantajosa acs interesses da Adrninistração. A disputa de propostas, na

ÍoFma como o objeto se apresenta, estaria restrita a empresas que

comercializam produtos díspares. de diversos segmentos do mer(;aco,

i;nlitando a competitividade e expondo a Administração a contratações

::nüecorâmicâs' Sem a necessiaade de maiores considerações, resta,

portanto, cr)nflgtlrada a inobsewância dos preceitos dos artigos 15,

inciso iV e 23 §3'. da LeI 8. 666/'93, que impõem exatamente a

:111)divisão do objeto em pe*celas que proporcionen o melhor

aproveiTamento dos recursos dÉponiveis no mercado...”

Cabe aqui também expor o ensinamento de Joaquim Mariano SiI/a

Neto – Advogado, procurador do Município de Varginha (MG), pós-graduando em dire:to

público peia PUC/Minas:

f. . , i Adenirando no território da licitação do tipo menor preço por item,

{jo_confIo\HQ afir©a[_9ue ada item licüado é um procedimento

autônomo. não existindo um "todo" !iciíatório, tanto que as

-=-ínpFes3s podem fazef SUB ofeKas em tantos itens quaFto

desejarem Na iiciíação por item é permitido à Administração cancelar

b 30mpía de yin ou mais itens. dando prosseguimento ao processo

Fora a aquisição dos der?ais= Isso só é permitido face à autonomia

pK2cediment# destacada (. .. ) -. SILVA NETO, Joaquim Mariano. A

hipótese c18 1lciiação dese,la no procedimento licitatório do tipo menor

PH,co por 1 tOnI Jus Navi93:lc1i. Teresina, ano 8, n. 464, 14 out. 2004.

\gslin, COrno se vê. a iicÊea;ã6 por iÊe in pF©pare§onaré tna or

cclUg 9t}iã-,’!;i6de e apleseni3ré o menor custo à Contratante, também atendeM 88

iüytüluçÔes pef{in entes. Salienta.-se que não se trata de favorecimento pessoal ou

direcionamento, mas sim de orezar pelo Píincíi)iD da Competitividade. Ainda que seja

mais convenlente para Administração agregar tc:ias as medidas de pneu em poucos

iates. em termos ae gestão do contrato, essa decisão restringe demasiadamente a

participação. 1)cr:ue. como se disse. cada medida de pneu carece de recursos

especÍÜcos para SI.la prod :.:ção e nem todos os lici-antes dispõe de maquinário especígco

D;afa tanto

JP
BE{EZt5+OH
0370001 79
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1:>os Peel,das

Isto DC)sto Fequeí-se

0 Recebimento da _presente impugnação, pois tempesüva e
fundamentada:

0 Seja dado provimerRD a presente Impugnação, suspendendo
o certame, alterando o critério de julgamento para MENOR
PRECO POR ITEM.

i cflno$ em que

Dede deferlmenta

C)uíÊr hos, 33 de março de 2023.

6:5j F[3) /\§§Ênãdo de forma

digitaR por JPnELE:ZE:54BELEZE:54054937

0549 37000 0001 79
Dados: 2023.03. 13

{8
8
â 798 11 :34:26 -'03'00'

J P 8ELE7F

C?\!!> J 54.íi$4.937/ÜQ<>1-'179

iCA 8; P!=ÊRR}: B=!,,EZE

CPF 046.595 968-77
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Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-“}4

PARECER JURÍDICO ric>. 003/2023 – CXRAL, IMPUGMÂÇÔE$ E RECURSOS.

Ca: Procuradora Jurí€:giGa

Sr. Preí9Êí:o 8188l6lpa§ da Munlcípi© cie Cruzeiro cio iguaçu.

Pt6: $r. $@cre{árÊo de Â€gwêinis-iraÇão (go !%8yflicÍÊ>io eâe Cruzeiro tão iguaÇU.

A; Sra. i3re§Ê€;ente €§a <3owlê§sã© cg6 Licitações ego ÊViunicípio cãe eruze iro cIo

Êgyaçi,1 .

b.:. Sra. ?req9cÊía ção Município de Cruzeiro do iguaçu.

As$un{<>: Pec!;dc de Impugnação ao Edital referente a

iicitação modalidade Pregão Eletrônico n'’. 017/2023 que tem
corno objeto “(...)Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento,
serviços de borracharia em geral(...) ”, firmado pela empresa
J P BELEZE.

RELATe>Rio

i\jos foi soiieit3do análise e posterior narecer jurídico quanto

a impugnação apresentada ao edital Pregão Eleirônico n'’. 017/2023 que tem como

objeto “{...)Contraiação de empresa especializada em prestação de serviços de
balanceamento, alinhamento, sewiços de borracharia em geral(...) ”, firmado pela
empresa J P BELEZE.

Senão que o irnpugnante, na impugnação apresentada,
c§§põe QUe o edital apFesenia exigências excessivas.

Em sintese, estes são os fatos e argurnentos decorrentes da

íespecii„’a ii'!-çpu9nãção, sendo que após a anáiise e estudada a matéria correiata,
passo a opinar, no$iciorlando no seguírte sentido:

FUNDÃí©8NTÃÇ&q(>

f3íellíôinãrmente wm})re esc:aíee:eF que no pFeserlte certame

não há qualquer iêegatidade/irregularidade nas exigências especificadas, sendo
que qualquer requerimento de reüãcação/modificação do edital em questão, data
vêr ia. n:ão deve prosperar. Posto que estaríamos diante de um direcionamento

q Página ! de 3
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--- -------------------„’----f : 5.'T/:,F*t> :3€:' !3/bi?1\?;Ã-••--------•••-------.-„•'-

Fone: (46} 3572-8©QC> Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do iguaçu – PR CNPJ 95.589.230/0001-44

indevido do certame, deixando de lai 3 a Supremacia do Interesse Público sobre o

PaI+icuiaí.

De mais a mais, menciona-se ainda que essa foi a única
impugnação do referido processo licitaÊório e tal fato nor si só demonstra o oposto
03 íequeriao pela irnpugnante, observância ao princípio da isonomia e ampla
competitividade, pois, na verdade, se a:endido o quanto requerido por ela, aí sim,
lat\!'ez. estari8mos diante de um diree:enamento indevido, ferindo totalmente os

princípios constitucionais, bem como a legislação vigente aplicável ao caso.
Aiém de {u cio, irr,perio§o salientar também que o Processo

LiCibtóí io em questão possui respaldo do PODER D:SCRICiONÁRIO DA

ADMiNISTRAÇÃO PÚBLICA, dentro dos limites da legalidade e não tem objetivo
de frIg:rar o caráter con-!pe-iRivo e/ou isonômico do certame.

Sabe-se que a Administração Pública tem o dever de adquirir
produtos que sad sfaçam seus interesses de acordo com suas necessidades, ao

menor custo ,)ossívei- À eBciência e economicidade são princípios aplicáveis à
Administração Pública e que devem ser observados/priorizados nos processos de
com o Fa 5 .

Adeínai3. sabe-se aílrda que a licitação se destina a
seleci=1lai- a proposta mais vantajosa para a Administração, dentro de suas
r}ece$sid3c;es reais, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade
com os principios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

guatc'!adc, da pub}!cidade, da pnb-dade administrativa, da vinculação ao

i:rstrumentc colrvocatório, do juigamerüo objetivo e dos que Ihe são correlatos (Lei

na 8.666/93, no seu art. 3c’, capu i).

Sa:ieEÉa-se que os requisitos e especificidades dos itens
iicitados irão tem o condáo de íru$tra- certame, competitividade, isonomia e/ou

;nviab!!!zar a exequik>!!idade do futuro contrato. Nesse sentido, ensina MARÇAL
JUST[i\; FÊ !_HC):

'Fiese:"vou-se à Adíninistíaçào a íibeFdâeie de escolha do
!nonlent'3 de reaiização da licitação, do seu objeto, da
especificação de condições de execução, das condições de
pagamento etc. Essa competência diwricionária exercita-se
no moínento preparatório e inicial da licitação. Uma vez
realizadas essas escolhas, exaure-se a di$cricionariedade e
!-tão Ola:s pode ser !nvocada – ou, mais corretamente, se a
aJlnirlisííação bb-etencler renovar o exercício dessa
facuidacie, estará sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a
Administração tem liberdade para escolher as condições
sobre o coni 13to future. Porém, deverá valer-se dessa
iiberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas
escoíhas. Tais escolhas serão consignadas no ato
convocatório da licitação, que passa-á a reger a conduta
futura do administradol Além da Lei, o instrumento

(\\ \ Página 2 de 3
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convocatóíio da icitação determina as condições a serem
observadas peios envolvidos na licitação. A vinculação ao
instrumento convacatório complementa a vinculação à lei. ”

Desse modo, enendo que não há a verossimiihança do
ciirei'cc da !nlpugnante, devendo o certame prosseguir da forma como se encontra,

c;31 ai:-:ndir:en tc ac interesse pair:ico devidamente justificado, no que tange a suprir
& necessidade naí e attla{ da Administração Pública Municipal.

C<)$jC; LU 5Ã,t)

Diante do expoão, e, em razão da consulta realizada,
elieIIde esta Procuradora Jurídica que a impugnação apresentada deve ser
I'eje,tz,da, alan tendo--se na íniecira as disposições ediiatícias.

=sie é riosso €ri{endimerlto jurídico. É o parecer.

Este parecer é de cunho opinaüvo, sendo competente o
entender necessárias.Preg'>ein e a Comissão de Licitação tornar a9 medidas que

i,: fbIe iFa CiD !gu 9Ç.c ,9 de maço de 2023.

'ÍqãÊqÃ fUgA 8EFI

PHCCU 6/\t}iIRA JURiDÊ<3A

<)/48/PEq 5$ , 899

Página 3 de 3
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

iNTERPõsiÇÃô DE REeUR§6§

Pr6gãõ El8ir&ni§6 ne. 087/2623

Rge8F499pi gE: J p ê3EL92g,

â8$88%: P©ájgj6> €!8 :FÉPJgR8§êQ ge @diÊai FeÍ©@R#© ü iieitaÇã©

medãild8d6 P®gãõ Eleirõnie6 n'. ôq7/2023 que tem corno objeto

«{„,)e9n{Fât8gã8 d6 ©mpBs8 eSp@eiailz©dB ê#1 pí®stação de serviços
de bãiên6e©m ente, 8}{nhem®ntõ, g8wjços de bôm80haria em geral(...)

”, firmado pela empresa J P BELEZE,

ggÊâ#ggÊÊ?
Ngg fei $61i§i{8dg 8Ràtjg© 8 p86terí8? pa?eeeí juridlco quanto a

impugnação apresentada ao edital Pregão Eletrônico n'’. 017/2023 que tem corno objeto

“(.-.)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de balanceamento,
alinhamento, serviços de borracharia em geral(...) ”, firmado pela empresa J P BELEZE.

§9[ldg g148 e iH19H9BâHiâl RÉ im9klgRã$ãQ @p©§B8{ãdal di8pée que o
edital apresenta exigências excessivas.

Em: 6ÍF}{868, 66 ie 6 @ãQ 86 fa i68 @ aFguFnent©8 €i©68r?©nÊ©8 da respectiva
impugnação, sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo a opinar,
posicionando no seguinte sentido:

@ti89@bqgÊ49é@Ãg

@FgliittinãtíagR}8 ÉHaiBF6 Êâ9,ãÊâÊgÊ que Rg e@gente g©Ft8nq© Rã© há

qualquer ilegal dade/irregularIdade nas exigências especificadas, sendo que qualquer
requerimento de retificação/modificação do edital em questão, data vênia , não deve
prosperar. Posto que estaríamos diante de um direcionamento indevido do certame,
deixando de lado a Supremacia do Interesse Público sobre o Particular.

De mais a mais, menciona-se ainda que essa foi a única impugnação

do referido processo licitatório e tal fato por si só demonstra o oposto do requerido pela
impugnante, observância ao princípio da isonomia e ampla competitividade, pois, na

verdade, se atendido o quanto requerido por ela, aí sim, talvez, estaríamos diante de um

direcionamento indevido, ferindo totalmente os princípios constitucionais, bem como a
legislação vigente aplicável ao caso.
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Aiém de tudo, ir6perlõso saiientar também que o Proeesso Licitatório
em questão possui respaldo do PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, dentro dos limites da legalidade e não tem objetivo de frustrar o caráter
competitivo e/ou isonômico do certame.

Bebe-se que a AdmInistração Públiea tenr o dever de adquirir produtos
que satisfaçam seus interesses de acordo com suas necessidades, ao rr©nor custo possível.
A eficiência e economicidade são princípios aplicáveis à Administração Pública e que devem

ser observados/priorizados nos processos de compras.
Ademais, sabe-ge ainda que a licitação se destina a selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administração, dentro de suas necessidades reais, devendo
ser 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

Ihe são correlatos (Lei no 8.666/93, no seu art. 3c), caput).

Salienta-se que os r©qui§itô9 e ã§peeificídades dos itens licitados não

tem o condão de frustrar eertame, eornpetitividade, isonomia e/ou inviabilizar a
exequibilidade do futuro contrato. Nesse sentido, ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:

8Ê8êg la]g99, Êüiãndg quê nã9 hã 8 ye[Q§§iF©tíi%nç8 cio direito da
Impugnante, devendo o certame prosseguir da fonna como se encontra, em atendimento ao

interesse público devidamente justificado, no que tange a suprir a necessidade real e atual
da Administração Pública Municipal.

-----–-----–----–---®STADO DO PARAl{Á-------------------.---

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iwaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

!:R868wnu ise à Âdmíni§irâção ã liberdade de ©868ih8 de n18Hqen€o eia
realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições
de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência
discricionária exercita-se no naomento preparatório e inicial da licitação.
Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e
não mais pode ser invocada – ou, mais corretamente, se a
administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará
sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a Administração tem liberdade
para escolher as condições sobre o contrato futLro. Porém, deverá
valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente
suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório
da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador.
Além da Lei, o instrumento convocatÓrio da licitação determina as
condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A
vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à
lei 91

\WI
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Fone: {46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95 589.230/0001-44

€;e>NCLU§Ã<3

Diante do exposto, e, em razão da consulta realizada, entende esta
Procuradora Jurídica que a impugnação apres«ltada deve ser rejeitada, mantendo-se na

íntegra as disposições editalícias.

gE{8 é R996a 8üÊ8ndÊrgtá?8{9 jUFidiÊe. 8 9 98@geE,

gg}9 99FeG6í é de GHQhÊ glpiRaíIYC1, §ândQ CQmp6Ê8níe G gf©g6eiía 6 a
Comissão de Licitação tornar as rnedidas que entender necessárias.

8%:gg IFg gg !gYêQH : 881 lê @ g18199 g:@ g89ê:

§é@ iMã @@88
pg®©ygÃg©RÃ gY8i81©&

8Âg/Pg 89.egg
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de rnaio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

©©NeLUgÃ8 ?ggW§gÉã© {8}

giaRtg g 8xPR§{8, 8, gM FaBãi; 9FiB Êen§ultã F6ãjj98da, ©nÊ8n€ie esta 6ôRI €uleFe!

no parecer jurídico 003/2023, torna-se IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela recorrente.

gia fgGÊ 868+â d6Giêãã1 MEMe{êM9g ã 6Ht3meÊBÉnQ6 a pFe8ente
decisão à autoridade superior para apreciação e posterior ratificação.

!;fyz§}19 89 iguaçu, 13 ã© mar$6 de 2023

}}!fígi gb g8Êllg'WQgRÊgb

'(

gBg99Ê@ 89 Ligi{ggã8
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de ado, 906 – 85598-OOO
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95 589.230/0001-44

Ç69g€i$9Sê

DE61®ÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PFBgãg Ê}e jrônico n'’ 017/2023

REeORREN iFE: J p BELEZE.

OBJETO: Impugnação ref©®nte a licitação, nr©dalidaeie Pregão Eletrônio© nn 817/2623.

Relêüvalaenie a dêGi8ãÉ,) exar4da p6la Pr©ga8ira da Lieitaçãô - geral,
impugnações e recursos” RATIFICO a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus

próprios fundamentos.

çQITlunique,66 a recorrente e Q ©Gorrido da €1©6i§ã© t©tm8da, benq 8©rno a03
demais interessados.

ÇFyê§il:9 gg lgy#gy! 13 gg mg;4#dg 3983

ANfOÊgl$2 <3ELHEN

P@feito h4unicipa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

INTER?881§ÃÜ 88 HBBUR6©8

Pçq9ê9 {Êl8irênlea ng. eq?/êô lts

Hgc8&8aii?g, J p 8€LEZe.

Àgaüh{BI Pe€gdQ dê !rãpu$nüçáe aa Edital rüfer6nt8 a IIcItação
mac:8ildãde Pregãa Eletr6nleõ n'’. 017/2023 qua tem como objeto
"(...)Contratação do empresa especIalizada em prestação de serviços
de balanceamento, alinhamento, serviços de bonacharia em geral(...)
'; firmado pela empwsa J P BELEZE.

ãgÊÂPÔR:8
NoÉ foI güll6llâdõ 8náil6e 8 põ6terlOF parecer JurídIco quanto a

impugnação apresentada ao edItal Pregão EletrônIco n'’. 017/2023 que tem como objeto
“(...)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de balanceamento,
alinhamento, servIços de borracharia em geral(...) ”, fIrmado pela empresa J P BELEZE.

8813cia quê 8 tWIBuüHgHi6, HB IKiBugRa9 8e apBBBNtadal di8põe que 6

edItal apresenta êxlgán6tã5 ©xce§§lv86.

afp gjn{868, ãÊÍâ$ aãü ÜB íái€:é # âigurÊsnie8 dâB8wnt8ü da múF6eHva

Impugna§ãü, $8Rd8 qu§ âpÉ$ 9 gRã1166 a üdud6ÊIB 8 m8táriã 80rr6t8 ia, p888e ô opinar,
po$1CIQnanda no §8gulht9 $ehtldG:

8888&BEi:§â§àg

PíBiiH}8841ign{9 GLiRi[#8 gHd&f8Nt3? qND RB PWRDnta CaEtanO Mãe há

quaiquer íiegüttdüeíe/iíl’egutaFtdaeIQ nas axlgénülã6 õ8poolfIGadas, gerIdo que qualquer
roquarimento de ratifIcação/modIficação do edItal em quastão, data vânia. não deve

prosperar. Posto que estaríamos diante de um direcIonamento indevido do certame,
deixando de lado a $upr6macia do Int©re 888 PúbIIco sobre o P8rticular.

Do mêi9 a mal6, maôolona-se alndü que essa foI a única impugnação

do referIdo proee890 Hcltatório a tel fato por si 86 deBlong#a o oposto do requerido pela

Impugnante, obgervâncla ao prIncípio da i$ünomla e ampla competitividade, pois, na

verdade, se atendido o quanto requerIdo por ela, aí sim, talvez, estaríamos diante de um

direcIonamento IndevIdo, ferIndo totalmente os princípIos consütuoional s, bem como a

legislação vigente apIIcável ao caso.

VJS3Ie3H;bx;;&;dei$ 3;}:;;b;;lá11S;A==V3FAiR;Sf)eM&JA=2EaeGIve++UAU:D&nwa
Hêiép lã DUbtleadâ lia DiÁRIa ÔFleIAL Dos MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dIa 14/t33/2023.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://dloe aIS.corn.br
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MUNicípio Dn CRuznrRO DO iGUAÇU
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Fonei (46} 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

âiéÊR ag iudb, ÍmBüdüüã 8áli68iãí iakrbám que 8 FEr66e88a Llclhtória
enI qu8üãô p8§ 8ui M8pãid8 de PÕE3ER ô18eRle3ioNÂRl© DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, dentro dos llrnlte s da legaIIdade e não tem objetivo de frustrar o caráter
competitivo e/ou isonômlco do certame.

Sabb9ê quê a AdmlnistraÇãb Põbltca tem o dever de adquirir produtos
que $atlsfaçam seus interesses da acordo com suas necessidades, ao menor custo possível.

A eficiência e economtcidad6 são princípios aplicáveis à Administração Pública e que devem

ser observado$/priorizados nos processos de compras.
Ademais, sabe-.se ainda que a IIcItação se destIna a selecIonar a

proposta mais vantajosa para a Administração, dentro de suas necessidades reais, devendo

ser processadá 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 convocatória, do julgamento objetivo e dos que

Ihe são correlatos (Lei n'’ 8.666/93, no seu art. 3'’, caput).
Salienta-se que os requisitos e especificidades dos itens licitados não

tem o condão de frustrar certame, competitividade, isonomia e/ou inviabilizar a
exequibilidade do futuro contrato. Nesse sentido, ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:

''gê§@?JBU=88 à Âdmíni6vg@ãB a iibêrdâd6 dB 8Bôôlhâ do momento de
reallzâçãõ da ilôltação, do 8©u ôbjoto, da eâp8clfleação da condições
de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência
discricionáHa exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação.
Uma voz realizadas es6a8 escolhas, exaure-se a discricionariedade e
não maIs pode ser invac8da --' ou. mais corretamente, se a
ãdnrinl8tfãÇ8õ prét6ndêr renovar o êx©rcíelo dessa faculdade, estará
8uJêita a refazer toda a IIcItação. A88lm. a AdmInistração tem liberdade
para ©scolhar as Qandlçõü8 Sobre o contrato futuro. Porém, deverá
valer. se de8§a IIberdade eürn ãntoced8ncla, indicando exaustivamente
6uag escolhas. TaIs escolhas serão eonsign8das no ato convocatória
da !ioitação, que passará a roger a conduta futura do administrador.
Além da LeI, o ingtíunrentü cünvoe8iórlo da licItação determina as
condIções a 9arern ôbgowãdas polos envolvIdos na licitação. A
vInculação ao Instrumgnto convocatórIa complementa a vinculação à
leI

B8âÊg Kêgãgi güiÊpã2 flyg pãg há a gâía8àBH}haRGa CiG diFOita da
IrnptQnant8, d8VaRd6 6 6aítam© prosseguir da forma como se encontra, em atendimento ao

interesse púbIIco devidamente justificado, no que tange a suprir a necessidade real e atual
da Administração Pública Municipal.

S=9=:BTB3Ü

MüêFt8 pubIIcada no DIÁRIO oneIÀL nos MUNICÍPIOS DO suaoÊsvE DO FÂIIANA no dIa 14/03/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.conbbr
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/OOC>1-44

eõN8Ly89©

Bi6niü da 69p86tü, e, 8 k1 ra 2ão do cônsultã r©8li2ada, entürlde esta
Procuradora Jurídica que a Impugnação apresentada deve ser rejeitada, mantendo-se na

íntegra as disposições editalícia s.

gaia 8 Hé§ga SFiigüdiMgEÜü judgiü&p g 8 paN:88h

Êgjê Éü®GãF ã dê aLinha ÜBIRâiv6, 6anda 6©mpêt8õt8 ô Pfôg86iío 8 9
Comissão de LicItação tomar as medida6 qua entender nee8ssárias.

ÜFUãeiFü de igus§u ' PRt 19 dB hãf§Q de 20238

!{ÂRiiúÂÍBÂJEÉê
PÉ§eURÂBÔRA JYRiüieÀ

CAD/FR 32,889

Matéria pubIIcada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiÊIOS DO SUDOESTE no PARANÁ no dia 14/03/2023.
A verificação de autenttcidade da nlatéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
.BSrADO DO PARANÁ.

Fonei (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589,23C)/0001-44

eõyeLU8Ãe ?RgQCEinô {,1}

Di6nte ô exposto, e, arn razão da consulta reaIIzada, entende esta corn fulcro
no parecer jurídico 003/2023, torna-se IiüPROCEDENTE o recurso apresentado pela recorrente.

Em fãae de8ta doüia§a, r8rneienrõ8 a $ubmotelnas a presente

decIsão à autorldada suporlor para aprecIação e paãtorlw ratifIcação.

fSFUR81ía dó iguaçu, 48 de niãr9ü de 2023

8id8i eH R6ejq8 Wa$ntBk

P©§ôa1% do Liôit8ção

Matéria pubUc8da nD DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dIa 14/03/2023.
A verificação de autenticidade da matérIa pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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MUNicípio Dn CRUznrRO DO iGUAÇU
.-BSTADO DO PARANÁ.

Fone: {46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.23C)/O001-44

DECISÃO DE RECURSO ADMiNISTRATIVO

Pregão El8FÔnico nD 037/2023

RECORReNTe: J p BELE2E.

OBJETO: Impugnação referente a llcltaçãô, madalldadaPregão Eletrônico nc’ 017/2023.

RB lativaMente a d96iãâü êküF8d8 pêla P?8gaeir8 de LicItação .- goíai,
impugnações 6 recursos" FRATIFICO a decisão a rnim submetida, mantendo-a irreformávol pelos seus
próprios fundamentos.

6Bnluniqu@6© 8 ra$ôçr6nt6 8 6 ®aüríiYo do deol§ãa tornada, bem aomo a08
demais intere6sado 8.

8FUgsim da t6u2c)u, IS dü mãE$saio 8$98.

L98bjiRAH:i:8bi© egLHEN

Fwf8lt9 kiHnWF6i

GuIalxl;07

v.sua=bS»ReSsY+Nfa=Bp=p;gRxwa=gnv:=A
Matéria pubtiaada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO =JDOESTE DO PARANÁ no dia 14/03/2023.

A verificação de autenticidade da rnatéria pode ser feita inforn\ando o código identificador no site:
http://dioems.caIn.br
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO n'’. 004/2023 - GERAL, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS.

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefeito Municipal do MunicípIO de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Administração do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

A: Sra. Presidente dR Comissão de Licitações do Município de Cruzeiro do
Iguaçu.

A: Sra. Pregoeira do Município de Cr,lzeiro do Iguaçu.

Assunto: Pedido de Impugnação ao Edital referente a
licitação modalidade Pregão Eletrônico n'. 017/2023 que tem
como objeto “(...)Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento,
serviços de borracharia em geral(. . .) : firmado pela
empresaINDÚSTRJA E COMÉRCIO MU- PNEUS LTDA EP

RELATÓRIO

Nos foi solicitado análise e posterior parecer jurídico quanto

a impugnação apresentada ao edital Pregão Eletrônico n'. 017/2023 que tem como
objeto “(...)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
balanceamento, alinhamento, serviços de borracharia em geral(...) ”, firmado pela
empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EP.

Sendo que o impugnante, na impugnação apresentada,

dispõe que o edital apresenta exigências excessivas.

Em síntese, estes são os fatos e argumentos decorrentes da
respectiva impugnação, sendo que após a análise e estudada a matéria correlata,
passo a opinar, posicionando no seguin:e sentido:

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente cumpre esclarecer que no presente certame
não há qualquer ilegalidade/irregularidade nas exigências especificadas, sendo
que qualquer requerimento de retificação/modificação do edital em questão, data
vênia, não deve prosperar. Posto que estaríamos diante de um direcionamento
indevido do certame, deixando de lado a Supremacia do Interesse Público sobre o
Particular.

É Página 1 de 3
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De mais a mais. menciona-se ainda que essa foi a única
impugnação do referido processo licitatório e tal fato por si só demonstra o oposto
do requerido pela irnpugnante, observância ao princípio da isonomia e ampla
competitividade, pois, na verdade, se atendido o quanto requerido por ela, aí sim,
talvez, estaríamos diante de um direcionamento indevido, ferindo totalmente os

princípios constitucionais, bem como a egislação vigente aplicável ao caso.
Além de tudo, inperioso salientar também que o Processo

Licitatório em questão possui respaldo do PODER DISCRICIONÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, dentro dos limites da legalidade e não tem objetivo
de frustrar o caráter competitivo e/ou isonômico do certame.

Sabe-se que a Administração Pública tem o dever de adquirir

produtos que satisfaçam seus interesses de acordo com suas necessidades, ao

menor custo possível. A eficiência e economicidade são princípios aplicáveis à
Administração Pública e que devem ser observados/priorizados nos processos de
compras.

Ademais, sabese ainda que a licitação se destina a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, dentro de suas
necessidades reais, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalicade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que Ihe são correlatos (Lei
nc) 8.666/93, no seu art. 3'’, caput).

Salienta-se que a requisitos e especificidades dos itens

licitados não tem o condão de frustrar certame, competitividade, isonomia e/ou
inviabilizar a exequibilidade do futuro contrato. Nesse sentido, ensina MARÇAL
JUSTEN FILHO:

“Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do
momento de realização da licitação, do seu objeto, da
especificação de condições de execução, das condições de
pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se
no momento p-eparatório e inicial da licitação. Uma vez
realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e
não mais pode ser invocada – ou, mais corretamente, se a
administração fvetender renovar o exercício dessa
faculdade, esta-á sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a
Administração :em liberdade para escolher as condições
sobre o contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa
liberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas
escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato
convocatório da licitação, que passará a reger a conduta
futura do adninistrador. Além da Lei, o instrumento
convocatório da licitação determina as condições a serem
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observadas pela envolvidos na licitação. A vinculação ao
instrumento con,ocatório complementa a vinculação à lei. ”

Desse modo, enbndo que não há a verossimilhança do
direito da Impugnante, devendo o certxne prosseguir da forma como se encontra,
em atendimento ao interesse público devidamente justificado, no que tange a suprir
a necessidade real e atual da Administração Pública Municipal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e, em razão da consulta realizada,

entende esta Procuradora Jurídica que a impugnação apresentada deve ser
rejeitada, mantendo-se na íntegra as disposições editalícias.

Este é nosso ertendimento jurídico. É o parecer.

Este parecer é de cunho opinativo, sendo competente o

Pregoeiro e a Comissão de Licitação tornar as medidas que entender necessárias

Cruzeiro do Igqaçd - PR, 15 de março de 2023

60
RINA MAIÊR

PROCUkAmRA JURÍDICA

OAB/PR 59.899
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iN?eRPOSiÇÃ© DE RECURsoS

Pregão eletrônico n'’. 017/2õ23

RECORRENTE: iNDÜs7RiA E eoMÊReiô Muv PNeus LT'DÂ cp

AsBliRia: P@didg de ImpugRa9ã® 68 Edital rofownte 8 Heitaçãõ

modalidade Pregão Eletrônico n'’. 017/2023 que tem como objeto
“(...)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de balanceamento, alinhamento, serviços de borracharia em geral(...)
”, firmado pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS
lqT!:)A gP

§@bâ3â8ÊÇ?
NQg Êgi S©li8i{adD gnáli86 © pogt8ri©r par©6©? jurídica quanto a

impugnação apresentada ao edital Pregão Eletrônico n'. 017/2023 que tem como objeto
“(...)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de balanceamento,
alinhamento, serviços de borracharia em geral(...) ”, firmado pela empresa INDÚSTRIA E
COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EP.

§erido que o itnpugnante, lã Impugnação apresentada, dispõe que o

edital apresenta exigências excessivas.

gta §ín-ie§©, 88ies são 86 fa 888 8 8rguinont88 deeorrente§ da respectiva
impugnação, sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo a opinar,

posicionando no seguinte sentido:

gygÊ$Ã.wg§â§ÂÊãã©

RteliEtiRãtt116Bt6 aH[np 16 õ§GiaÊ6Bet qua no pt®988t@ 69ü8m® nga há
qualquer ilegaIIdade/irregularidade nas exigêrnias especificadas, sendo que qualquer
requerimento de retificação/modificação do edital em questão, data vênia , não deve
prosperar. Posto que estaríamos diante de um direcionamento indevido do certame,
deixando de lado a Supremacia do Interesse Pú3lico sobre o Particular.

De mais a mais, menciona-se ainda que essa foi a única impugnação
do referido processo licitatório e tal fato por si só demonstra o oposto do requerido pela

impugnante, observância ao princípio da isonomia e ampla competitividade, pois, na

verdade, se atendido o quanto requerido por ela, aí sim, talvez, estaríamos diante de um
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direcionamento indevido, ferindo totalmente os princípios constitucionais, bem como a

legislação vigente aplicável ao caso.

Além de tudo, imperioso sdlentar também que o Processo Licitatório
em questão possui respaldo do PODER D SCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, dentro dos limites da legalidade e não tem objetivo de frustrar o caráter
competitivo e/ou isonômico do certame.

Sabe-se que a Administração Pública tem o dever de adquirir produtos
que satisfaçam seus interesses de acordo com suas necessidades, ao menor custo possível.
A eficiência e economicidade são princípios aplicáveis à Administração Pública e que devem

ser observados/priorizados nos processos de conpras.
Ademais, sabe-se ainda q Je a licitação se destina a selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administração, dentro de suas necessidades reais, devendo

ser 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

Ihe são correlatos (Lei n') 8.666/93, no seu art. 3'’, caput).

Salienta-se que os requisitos e especificidades dos itens licitados não

tem o condão de frustrar certame, competitividade, isonomia e/ou inviabilizar a
exequibilidade do futuro contrato. Nesse sentido, ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:

ltR©6ewou©6 à Âdmini8tFâÇã6 ã iib6rdad6 6l6 66691118 do 1%ornento de
realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições
de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência
discricionária exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação-
Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e
não mais pode ser invocada – ou, mais corretamente, se a
administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará
sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a Administração tem liberdade
para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá
valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente
suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório
da licitação1 que passará a reger a conduta futura do administrador.
Além da Lei, o instrumento convocatório da licitação determina as
condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A
vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à
lei

Desse ITladO, ont8neia qL® não há a ver668imilhança eíõ direito da

Impugnante, devendo o certame prosseguir da forma como se encontra, em atendimento ao
interesse público devidamente justificado, no que :ange a suprir a necessidade real e atual
da Administração Pública Municipal.
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CONCLL!$ÃO

8ianio do exposto, e, em razão da consulta realizada, entende esta

Procuradora Jurídica que a impugnação apres©ltada deve ser rejeitada, mantendo-se na

íntegra as disposições editalícias.

88{ 8 é ne 886 8n€©ridimenie .u?idie6. É 6 pa©88?.

Este parecer é do cunho q'inativo, 86ndo ©ontpetenie 6 Pregôeirô e a
Comissão de Lidtação tomar as medidas que entender necessárias.

8Fug®irg dg iguaçu a PR, IEg de marge de 8683.

fãÃgÊggÃ©âÊgÊ:

P@©6UgÂ8õRÂ iuni8i6Â
OAB/PR 598899
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CONCLUSÃO PREGOEIRO (a)

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende esta eõrn íulero
no parecer jurídico 004/2023, torna-se IMIPROCEDENTE o recurso apresentado pela recorrente.

Em face desta decisão, remetemos e submetemos a presente

decisão à autoridade superior para apreciação e posterior ratificação.

Cruzeiro do Iguaçu, 15 de hraíçô d8 2029

[„4
sir lei dê Rocha Vdo§niâk

Pregoeire de !.,ieltação
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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico n'’ 017/2623

ReCORRENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUY PNEUS LTDA EP.

OBJÊ:76: Impugnação referente a licitação, modalidade Pregão Eletrônico n'’ 617/2023

Rola{ivamonio a de©i8ãe 6xarada pela Pregeeira de Licitação --. geral,

impugnações e recursos” RATIFICO a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus
próprios fundamentos.

C6oKluniqueP6e a roe6rrente e o reeôrrido da decisão tomada, bern como aos
demais interessados.

Cruzeiro da Iguaçu,

Fig18{{€1 blURt6i9âl



Diário Oficial dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

1)( 1: : 8

Quinta.Feira, 16 de Março de 2023 Ano XII - Edição Ng 2820

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Pregão Eletrônico n'. 017/2023

RECORRENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EP

Assunto: Pedido de Impugnação ao Edital referente a licitação
modalidade Pregão Eletrônico n'. 017/2023 que tem como objeto

"(...)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de balanceamento, alinhamento, serviços de barrachaúa em geral(...)
: firmado pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS
LTDA EP

RELATÓRIO

Nos foi solicitado análise e posterior parecer jurídico quanto a

impugnação apresentada ao edital Pregão Eletrônico n'. 017/2023 que tem como objeto

“(...)Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de balanceamento,
alinhamento, serviços de borracharia em geral(...) ”, firmado pela empresa INDÚSTRIA E

COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EP.

Sendo que o impugnante, na impugnação apresentada, dispõe que o
edital apresenta exigências excessivas.

Em síntese, estes são os fatos e argumentos decorrentes da respectiva
impugnação, sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo a opinar,
posicionando no seguInte sentido:

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente cumpre esclarecer que no presente certame não há
qualquer ilegalidade/irregularidade nas exigências especificadas, sendo que qualquer
requerimento de retificação/modificação do edital em questão, data vênia, não deve
prosperar. Posto que estaríamos diante de um direcionamento indevido do certame,
deixando de lado a Supremacia do Interesse Público sobre o Particular.

De mais a mais, menciona-se ainda que essa foi a única impugnação

do referido processo licitatório e tal fato por si só demonstra o oposto do requerido pela
impugnante, observância ao princípio da isonomia e ampla competitividade, pois, na
verdade, se atendido o quanto requerido por ela, aí sim, talvez, estaríamos diante de um

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 16/03/2023.
A verifIcação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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direcionamento indevido, ferindo totalmente os princípios constitucionais, bem como a
legislação vigente aplicável ao caso.

Além de tudo, imperioso saHentar também que o Processo Licitatório
em questão possui respaldo do PODER DISCRICIONÃRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, dentro dos limites da legalidade e não tem objetivo de frustrar o caráter
competitivo e/ou isonômico do certame.

Sabe-se que a AdministraÇãD Pública tem o dever de adquirir produtos
que satisfaçam seus interesses de acordo com suas necessidades, ao menor custo possível.
A eficiência e economicidade são princípios aplicáveis à Administração Pública e que devem

ser observados/priorizados nos processos de compras.
Ademais, sabe-se ainda que a licitação se destina a selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administração, dUItro de suas necessidades reais, devendo
ser 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
Ihe são correlatos (Lei n'’ 8.666/93, no seu art. 3'’, caput).

Salienta-se que os requisitos e especificidades dos itens licitados não
tern o condão de frustrar certame, competitividade, isonomia e/ou inviabilizar a
exequibilidade do futuro contrato. Nesse sentido, ensina MARC,,AL JUSTEN FILHO:

“Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de
realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições
de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência
discricionária exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação.
Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e
não mais pode ser inv3cada – ou, mais corretamente, se a
administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará
sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a Administração tem liberdade
para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá
valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente
suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório
da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador.
Além da Lei, o instrumento convocatório da licitação determina as
condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A
\ãnculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à
lei

Desse modo, entendo que-não há a verossimilhança do direito da

Impugnante, devendo o certame prosseguir da forna como se encontra, em atendimento ao
interesse público devidamente justificado, no que tange a suprir a necessidade real e atual
da Administração Pública Municipal.

Matéria publicada no DIÁRiO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOEgTE DO PARANÁ no dia 16/03/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br
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CONCLUSÃO

Diante do exposto, e, em razão da consulta realizada, entende esta
Procuradora Jurídica que a impugnação apresentada deve ser rejeitada, mantendo-se na

íntegra as disposições editalícias.

Este é nosso entendimento jurldico. É o parecer.

Este parecer é de cunho opinativo, sendo competente o Pregoeiro e a

Comissão de Licitação tomar as medidas que entender necessárias.

Cruzeiro do Iguaçu - PR, 15 de março de 2023.

KARINA MAIER

PROCURADORA JURÍDICA
OAB/PR 59.899

Maté,i, publi„da no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO ?ARÂNÁ „, dia 16/a3/2a23.
A veriôcação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dloems.com.br

Página 3



Diário Oficial J O : ': i 18
dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira. :16 de Março de aaa MIO XII '- Edição Ng 2820

MUNicípio Dn CRUzniRO DO iGUAÇU
.ESTADO DO PARANÁ.-.-..--------.-----

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-aoc>
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

CONCLUSÃO PREGOEIRO (a)

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende esta com fulcro
no parecer jurídico 004/2023, torna-se IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela recorrente.

Em face desta decisão, renetemos e submetemos a presente
decisão à autoridade superior para apreciação e posterIor ratificação.

Cruzeiro do Iguaçu, 15 de março de 2023

Sirlei da Rocha Wosniak

Pregoeira de Licitação

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 16/03/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico nc’ 017/2023

RECORRENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EP.

OBJETO: Impugnação referente a licitação, modalidade Pregão Eletrônico n'’ 017/2023.

Relativamente a decisão exarada pela Pregoeira de Licitação - geral,
impugnações e recursos" RATI FICO a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos seus
próprios fundamentos.

Comunique-se a recorrente e o recorrido da decisão tomada, bem como aos
demais interessados.

Cruzeiro do Iguaçu, 15 de março de 2023.

LEONIR ANTONIO GELHEN

Prefeito Municipal

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 16/03/2023.
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S©XTA. -- .A sur ed:lde i71iê,ou suas aüviJades ein g8/QI/ :1988 e seu prazo de dul’açao a
ÍlrdeterminndQ.

.82:IIMA - As quotas são indit,ig1,eis e nau p-oeteMo ser cedidas au transferidas sem a
carlsenünerrte> do outro 8óc{a, a qnela fica asãegüredo, em igualdade de condições e preço
€]iteitQ ç:({ preférêrlçi& pa’rã a sua aquisição se pa6t€e ã venda, farrnaiizando, -se realizada a
çe's§ã(7 de}l81;, a í{}teraçào eontr8{1181 pertinente.

$

&üajüdiciülaidfi@, &nbetld&IHe=a-uso do nome ed{itd$ariàit podençió &ssin& @lá né$ina
tkoladümente, fiéar,do ved&cia, ao entant:Q. e111 atívidaee$ est+anhas ao in€çres se $ocíàl, ou
msuTn ir Qb’rgações s.838. afavor aa qualquer dos quó$$ias ou de terceiros, beta c.ouro onerar
ou alien& .beri r\ imóveis clã soeíedade;sem alU:orizadàQ"dc outro sócio.

XaNA -. Ao -érmirlo de .iM_a exerciçío sadáal, em 31;de deze,ulbro, o admlnistradar ph$tarâ

balanço pàlrinronial e do balãriço de resultado econômico, callendo aos sócios, na propwçãa
de suas quotas. os h3croà du perdas apurados.

BBCIIMA;:: Nós qUatTO. meses segujyüe$ ao têraüilo àa'exereí<so social, os sócios detfba;arão
'sobre as. con.tas e des{©aràcr adrrünístrador quando{or o caso.

+ + P + P

debênãéüdiá:, mediMrte ãitêraçãã contratual &$$inãd$-portodbÉ os sócioÉ. #

k}É{!!M4'$E{}tJNl>À - OÉ $ócio$ paderão efetl zar uúi& !vtiradâ rnensàl a titulo de pré-lãbare
e}3\\ cliv{dendç>s. de acordo cool a legi$1ação viBerlte e a. üonveniêhcia da ehrpresB e dos
8Ó(jos

{rrtçresseb. destés atr dO . sóçió remanescente, o valot .de $eu6 hãvere8 serã. apufada e

Zqütià.d.b hQa bmc na s{iM&çãõ pât.dnrànial da mõiêdade, à data da re$çlução, veã-Rcada
em balanço espeeialínante:. levantado.

PARÁGRAFO ÚNiCO = O.31esmo procedimento será adotado em outros casos em que a
soc ieda’dp.se n3tü\.’a ’e 7n rêTa.çãcr ü seu sócio,

arai$ da metade do capitq1 soeia1, entender qtIq 1118.QU'urais sócio$ estãó pondo em fisco a
à?nünuidade da êmwe sa, em \Hrtude de a{DS'©+veãã rud aonfiwrqn justá causa.
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falido. ou aquele cuja quota tenha sido bquidáda pÀln o pagamento de credor particular do
sócio

Patetalaja Terceiro - Na cam de rétira€ia, n-oríé- bu e#&iu$àQ : dê'$8@s ou dis solIIção, da
soçí€d8de, e valor das gmtas, conddé='ada pelô rlr9aáf}}é çfçÜjavrãh©ç9+b4dQ, HQüdar-

levantado, ã data da yespIn@a, e seuÉ haveres Ihç §érão pagos crt 12 ©o2e) pãrcelas igual$,
Hi+ns8i.s e sucessivas, vencendo a primeira. 30 (trinta) dias após e apufáçãó dp vaI@.

Parágrafo Quarto - Podem os sódos remanescentes suprir o vallr d<quotã.

h6fde&qs, el$ rc 9po'nsabíli4 ade .pelas obrigações Éociais anteriores, até dois alias após
4V+’ll>add a resrHüçãd da #oàiedade,

1>É-C:iMA QUINTA - O Adnüt\íütradar declara, Mb &à =eua$ da le=, de que llão está impedido
de exercer a adrnínistração. da sociedade, por .lei espec’iàl. 611 eíq virtüde .4 e condenação
çriniinal, ou por se .encontrar Éob os efeü;ds dela, a pena que ecde, ainda que
te}rrpdrüri&n30n}e, o acüsso a cargos.. pübHco$;, atl pôr erirHe fãHme'nEàr+ de prevàtiçação,
peita ou qubQJ'no, c:one_us$M peculato, ou corrtrá a ,eeoaonía -pdpular, contrB o sistêIÉa
’financeiro nacioaal, -6Drttr&. no.raras. cIÃ defesa da ' earlcorrêneia, contra as relações de
.coüsuíno, fé pó blida, ali a ptoprie4ade.

-:DÉC31&à -SEXTA - pcá Heito o forQ de Andradhla, B#ado de São Paulo, jara o exéraicia e a
eu ln}!rilneri19 rIo 8 dIreitos e obfigações resultantes deste coritríao.

r P q + 9

E por estãré3ü as6rn jbétós e COrIttutadog- -assinala a pfes©lte irIsirnlnent€> e;n C13

(Três} vias de igual teor e' forma, da presença de 02 (Duas) testemunhas a tudo ciwrt:e.

as
El8

ItZA CALIÉtaR: &Àkiríáiüár
; f%:

Andfad{T1ã (SP), 29- de Maio de 2017.

O TOZZi
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARÀÍ8A

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO RECISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

1--1 f : r
+ L

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803 D00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54@1 / Fax: (83) 32@54@

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro OMI de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituido pela da Lei N'’ 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único {por exemplo: Selo Digital: ABC12:H5-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Servantia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://mrregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada. a empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa INDUSTRIA E
COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8', §1', do Decreto n' 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3', Inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o artigo 2'’-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitaIIzação dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a ala autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2'’-A, §7', da Lei Federal n' 12.682/2012, o dncumento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digitalt ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou en qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/05/2021 ID:34:57 (hora local) através do siãema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art lc’, 10'’ e seus 55 1'’ e 2c’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço
de email autentica@azovedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

ICódigo de Autenticação Djgital: 4865fD05171151490514-1 a 4865100517115149n51 46
2Legislações Vigentes: Lei Federal nD 8:935/94, Lei Federal n'’ 10.406/2002. Medida Provisória n'’ 2200/2001, Lei Federal n'’ 13.105/2015, Lei Estadual na
8.721/2008, Lei Estadual n'’ 10.132/2013, Provimento CGJ N' 003/2014 e Provimento CNJ N' 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005bld734fd94f057f2d69fe6bc05b5cd76055e871 c74709f357356cfOfa2c3c5492cIB09d1 ’47.
lcaca741 14d81fdfc578fca82f8d72

lb335828b511 df5dc067a326a1133d9

g©P
MedIda Provisória N'7mc»z 6de 24 de ago rIO de Hl.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PAn\iBA
CARTÓRIO AZ€VÊÜO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estãdos 5803 F00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54CH / Fax: (83) 32#1-5zm

http://www.azevedobastos.notbr
E-mail: cartorio@azevedabastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. VáTber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuIção de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N'’ 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital; ABC 2:P15-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Sewentia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
httpsJ/oorregedoria.tjpb.jus.br/selo«ligital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa INDUSTRIA E
COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8', §1', do Decreto n' 10.278/2020, que
regulamentau o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o artigo 2'’-A da LeI Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2'’-A, §7', da Lei Federal n' 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital1 au na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24105/2021 10:36:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art 1'’, IO'’ e seus SS 1'’ e 2'’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser soIIcitado diretamente a empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço
de email autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sIte https://autdigital.azevedobasto$.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está dIsponível para consulta em nosso site.

ICódigo de Autenticação Digital: 48651505181023000999-1
2Legislações Vigentes: Lei Federal nD 8.935/94, Lei Federal n'’ 10.406/2002. Medida Provisória n'’ 2200/2001 , Lei Federal nD 13.105/2015, Lei Estadual n'’
8.721/2008, Lei Estadual n'’ 10.132/2013, Provimento CGJ N'’ 003/2014 e Provimento CNJ N'’ 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

OOO05bld734fd94f057 [ c74709f357356cfOfa2cc23f86ee6 191141 b76343f47613e5a50278bOd559f428e59397,
caca74114d81fdfc578fca82f8d72
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de 24 de agosto de BOI.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TÜTELÂS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803 D00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54@1 / Fax: (83) 3244-54&+

http://www.azevednbastos.not.br
E-mail: cartorio@aze\ndobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autgnticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa CapItal do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Regisüal no Estado da Paraíba, foi
instituido pela da Lei N' 10.132, de 06 de novembro dê 20li, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital; ABC12:>15-XIX2) e dessa forma, cada autentica®o processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíbal endereço
https://corregedoria.Ipb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa INDUSTRIA E
COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP a responsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declara que a INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8', §1', do Decreto n' 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o artigo 2'’-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digttaliação dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2'-A, §7', da Lei Federal n' 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital’ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/05/2021 10:37:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art 1'’, 10'’ e seus 55 1'’ e 2'’ da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azavêdo Bastos, poderá ser solicItado diretamente a empresa INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço
de email autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

ICódigo de Autenticação Digital: 48651505181023010061-1
’Legislações Vigentes: Lei Federal n'’ 8.935/94, Lei Federal n'’ 10.406/2002, Medida Provisória no 2200/2001, Lei Federal nD 13.105/2015, Lei Estadual n'’
8.721/2008, Lei Estadual n'’ 10.132/2013, Provimento CGJ N' 003/2014 e Provimento CNJ N' 100/2020.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

ooci05bi d734fd94ft)57f2d69n ’6055e871c74709f3573:
lcaça74114d81fd
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO

IGUAÇU/PR, e ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A).

PREGÃO ELETRÔNICO n' 17/2023

INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTIA EPP, inscrita

no CNPJ sob n'’ 58.619.644/0001-42, com sede sito á Avenida Dr. Pedro

Bentivóglio Filho n'’ 30, Distrito Industrial, CEP 16.902-170 – ANDRADINA-SP -

Fone (18) 3722-4671 , email: mutpneus@terra.com.br, pw intermédio de seu

Representante Legal MARCIO ANTÔNIO TOZZI, portador do CPF nc)

085.220.168-01 e do RG nD 18.506.183 SSP/SP, domiciliado a Rua Mato Grosso,

530, Andradina-SP, vem, com o resDeito e acatamento devidos á presença de

Vossa Excelência, tempestivamente-apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

CONSTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N' 017/2023, pelas razões de fato e

de direito que abaixo segue:

MARCIO ANTONIO Assinada de hana dlgltalporMARao
AvroNio Toza:0852201680i

TOZZI:08522016801 Dadas: 2023.03.14133Z27-ü3’oo'
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DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, instaurou

certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global

Por Lote, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,

ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL CONFORME EM

ANEXO AO TERMO, CAMBAGEM, E RECAPAGEM VULCANIZA(,FÃO

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS,

estando designada a sessão para o dia 20/03/023 às 13:OOhrs.

A Impugnante pretendendo participar, analisou o instrumento

convocatório e constatou exigência restritiva que frustrará o caráter competitivo,

reduzindo a quantidade de licitantes.

Todavia, antes de representarmos junto ao Órgão de

Fiscalização, se faz necessário impugnar junto ao Órgão Licitante que

certamente sanará os apontamentos evitando rnaiores dissabores.

DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO EDITAL:

Compulsando os termos do instrumento convocatório,

constatamos que o critério de julgamento foi o de MENOR PREÇO GLOBAL

POR LOTE.

O julgamento por “menor preço global por lote”,

IMPOSSIBILITA um maior número de empresas a participarem do certarne, pois

a maioria das empresas não trabalham com todos os itens listados.

O que ocorre normalmente, são empresas que se dedicam a

um único produto ou segmento, dessa forma, são especializadas, e por isso,

oferecem melhor preço.

MARCIO ANTONIO . :Rirl:)'AtTfg;iiI;digi“I p“

TOZZI :085220 16801 ID?Í:;:o;b5223::!F184o:3:32:47 43'oo'
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Diante disso, é evidente a ilegalidade e acintoso ao princípio

da lsonomia, obrigar que os licitantes executem serviços diferentes ao

maquinário que já possuem. Essa exigência diminui drasticamente a

competitividade do certame, e estabelece preferências.

É afastado assim, o fim colimado da licitação: que é a escolha

da proposta mais vantajosa, em ambiente de igualdade de condições aos

licitantes.

Portanto, na medida em que o Lote possui itens de segmentos

(pneus) diferentes, e com isso autônomos, não resta dúvida que o ato

convocatório consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva

do caráter competitivo, caráter esse, que deve presidir TODA e QUALQUER

licitação.

A finalidade da licitação é selecionar a proposta mais

vantajosa, atendendo os princípios que a norteia, neste sentido segue

dispositivos constantes da Lei Federal nc) 8.666/93:

Art. P 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 iulgada em estrita conformidade com

os princípios básicos da leqalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

julgamento objetivo e dos que Ihes são correlatas. (g.n.)

A licitação por item certamente promoverá maior

competitividade, disputa afincada item a item, proporcionando menor preço ao

município.
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Assim, onde o objeto for de natureza divisível, sem sombras

de dúvidas, a adjudicação por itens e não pelo preço global, proporcionará a

ampla participação de licitantes.

Na esteira desse entendimento, foi publicada a SÚMULA N'’

247 DO TCU, que estabeleceu que:

"É OBRIGATÓRIA a admissão da adjudicac'ão por item e não por

preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras,

serviços, compras e alienações, cuio obieto seja divisível, desde que

não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de

habilitação adequar-se a essa divisibilidade'’. (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu a Egrégia Corte de Contas do

Estado de São Paulo. vejamos:

TC n'’ 016758/989/19-8 (Decisão de 28/08/2019):

:...A configuração dos lotes não pode se transformar em causa de

restritividade ou comprometimento das perspectivas de obtenção da

proposta mais vantajosa aos interesses da Administração.

A disputa de propostas, na forma como o objeto se apresenta, estaria

restrita a ernpresas que comercializam produtos díspares, de diversos

segmentos do mercado, limitando a competitividade e expondo a

Administração a contratações antieconômicas.

Sem a necessidade de maiores considerações, resta, portanto,

configurada a inobsewância dos preceitos dos artigos 15, inciso IV e 23,

51'’, da LeI 8.666/93, que impõem exatamente a subdivisão do objeto em

parcelas que proporcionem o melhor aproveitamento dos recursos

disponíveis no mercado...’

TC n'’ 029194/026/1 1 : MARCIO ANTONIO fàTPâ8,1hf,3:11:digi-lP"
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Municipalidade não obteve êxito em justificar as questões

apresentadas pela Fiscalização e ATJ, com relação à reunião de itens de

natureza diversa em um mesmo lote. e à aglutinação de itens sem

correlação entre si, impedindo a participação de um número maior de

licitantes, em contrariedade ao entendimento desta Corte.

Diante de todo o exposto, acolho as manifestações desfavoráveis dos

Órgãos Instrutivos e Técnicos da Casa, e voto pela irregularidade da

licitação, e do contrato dela decorrente, remetendo-se cópias de peças

dos autos: ...”

Portanto, está claro que não sendo alterado o critério de julgamento, o

certame será julgado irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo.

A citada aglutinação impede a participação de quem trabalha

somente com determinada linha (pesada, leve, máquinas, tratores).

Na aplicação (subsidiária, para a modalidade Pregão) do art.

15, IV da Lei n' 8.666/93, que estabelece que “as compras, sempre que possível,

deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para

aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade”, assim,

mais do que um princípio constitucional, previsto no art. 70 da Carta Federal e

aplicado às licitações, a economicidade é um ponto basilar, estruturante e

fundamental das licitações, e dever da Administração, sendo que a sua violação,

além de se traduzir em prejuízo para o Poder Público.

Da mesma forma, a Lei Federal nc’ 8.666/93:

Art. 23.

§1'3 As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e

MARCIO ANTONIO Ê\',{:ãgyA$TfgKi::d:gi»IP"
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,economicamente viáveis, procedend ese à licitação com vistas ao

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à

ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. (9.n.)

O critério utilizado também afronta ao Princípio da Legalidade,

bem como a eficiência dos atos da Administração, impedindo-a da busca do seu

fim maior, que tem como base, dentre outros princípios, o atendimento do

interesse público, ou seja, o Princípio da Supremacia do Interesse Público.

O que reforça a irregularidade é a ferramenta utilizada no

presente edital (REGISTRO DE PREÇOS), pois o Decreto Federal nc’ 7.892/2013

deixa claro que para SRP será adotado serviços remunerados por unidade,

vejamos:

Art. 3'’ O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas

seguintes hipóteses:

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade @

,medida ou em regime de tarefa; (grtfei)

Portanto, a licitação por menor preço global em Sistema de

Registro de Preços, além de incompatível também pode levar a contratação de

valores superiores, como já decidiu o Egrégio Tribunal de Contas da União,

Acórdão 2695/2013:

“A adoção de critério de adjudicação pelo menor preço global por lote em

registro de preços é, em regra, incompatível com a aquisição futura por

itens, tendo eIn vista que alguns itens podem ser ofertados pelo

MARCiO ANTONIO Assinado de forma digbl por MARCIO
AiçroNioTozzn8s220i 680i

T02’Zl:08522016801 Dados: 2023.03.1433:3358 43'00'



1.1 f 1 : 2 1_ 1 ã

J

vencedor do lote a preços superiores aos propostos por outros

competidores, TC 009.970/2013-4, relator Ministro-Substituto Marcos

Bemquerer Costa, 02.10.2013”. (g.n.)

Assim, resta evidente que a licitação por item proporcionará

maior competitividade e apresentará o menor custo à Contratante, também

atenderá as legislações pertinentes.

DOS PEDIDOS:

Dessa forma, pam que haja a devida competitividade,

ampliando o universo de participantes. bem como para que o certame em apreço

não seja julgado irregular pelo Tribunal de Contas, é que se REQUER seja dado

provimento a presente Impugnação, suspendendo o certame, alterando o critério

de julgamento para MENORPREÇO POR ITEM.

Termos em que, pede e aguarda deferimento.

Andradina-SP para Cruzeiro do Iguaçu/PR em 14 de março

de 2023,
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