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Pedido - Pedido de impugnação PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2022-PE Processo Administrativo n° 110/2022 THIAGO ROBERTO ZAMPIVA , inscrito no CPF 75977940297 ,
residente na Trav. Humaitá, 1238 – bairro Marco- Belém - PA. Vem, com respeito e acatamento devidos, à ínclita presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 18 do Decreto nº
5.450/2005 e no artigo 41,§ 2° da lei de licitações (lei 8.666/93) c/c o subitem 14.1 do instrumento convocatório do certame em epígrafe, oferecer, IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, pelas razões a seguir declinadas, requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e admissão. DA
TEMPESTIVIDADE. Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão pública eletrônica está prevista para 09/11/2022 ÀS 09h00min – horário
de Brasília, tendo sido, portanto, cumprido o prazo de 03 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, conforme previsto no artigo 41, §2.º da lei
8.666/1993 e artigo 18 do Decreto Federal n.º 5.450/2005, bem como no item 14.1 do edital do referido Pregão. DO OBJETO DA LICITAÇÃO. A presente licitação tem por objeto
REGISTRO DE PREÇOS, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Contratação de empresa especializada em empresas do ramo pertinente, para
aquisição de Urnas e Serviços funerários, visando atender com distribuição gratuita aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, através do Benefício Eventual e às
necessidades da Secretaria Municipal e Promoção Social, do Município de Brasil Novo. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. Vislumbram-se diversas cláusulas e condições edilícias que
podem efetivamente elidir o princípio da competitividade e restringir o caráter competitivo da licitação, ferindo de o princípio da igualdade e inviabilizando o certame em razão da
inexequibilidade dos valores previstos no edital. Conforme será explicitado, os fundamentos jurídicos que norteiam a presente peça são fonte de valia universal. Como sabido, as
normas constitucionais e infraconstitucionais, além das normas do Tribunal de Contas da União possuem a fundamentação necessária para direcionar toda a Administração
Pública, pois trata-se de ferramenta indispensável à harmonia jurídica do Estado Democrático de Direito, na medida em que atua como um mecanismo de equilíbrio. A
Constituição Federal, no seu artigo 37 diz que: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Diz o artigo 3º § 3º da lei 8.666/93, verbis: § 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Citem-se as normas legais que representam a fundamentação da
presente peça impugnatória, sem prejuízo ainda ao direito à representação aos órgãos de controle interno e externo. Registrem-se os fundamentos legais, mormente o artigo
113 da lei 8.666/93. Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos
termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. § 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal
de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 8. Ainda em
conformidade com a Lei nº. 8.666/93: Art. 3o 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 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 lhes são
correlatos § 1 o É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato (...) “Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.” 9. O Decreto nº 3.555/2000:
Art. 4º - A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
(...) Art. 6º Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Regulamento,
podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. DOS FUNDAMENTOS
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. Vimos no presente edital, não é solicitado técnico responsável. A Anvisa determina que se tenha um responsável técnico pelos estabelecimentos
que procedam à Conservação de Restos Mortais Humanos e/ou Tanatopraxia. Solicitado no termo de referência. Conforme: No manual da Anvisa, consta que são utilizados
termos e expressões já adotados na Resolução Anvisa (RDC) nº 68/2007 e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), versão 2.0, editada pela Comissão
Nacional de Classificação (CONCLA) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E ainda citando o mesmo manual da Anvisa, verificamos para o traslado de restos
mortais humanos não é exigido carro apropriado para os mesmos fins. O COTRAN deliberou que veículos que realizem o transporte de corpos cadavéricos, de forma
remunerada, devem ser enquadrados na categoria aluguel, nos ternos do art. 135 do cod. de transito Brasileiro. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual
ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica
comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. Dessa maneira, a fim de adequar o cadastro dos veículos registrados em nome de empresa
funerária e que constem com carroceria 111 – Funeral. PEDIDOS Diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, é de singela compreensão que os termos editalícios
impugnados apresentam-se incorretos, bem como em descompasso com os princípios da legalidade, razoabilidade, competitividade, dentre outros, relativos a compromissos
assumidos, vem a impugnante, respeitosamente, REQUERER: (1) O devido recebimento e processamento desta impugnação editalícia, posto que legalmente prevista e
tempestivamente apresentada; (2) A suspensão imediata dos trâmites licitatórios até decisão acerca dos temas apontados na presente impugnação; (2.1) Caso sejam mantidas
as cláusulas e condições ora atacadas, sejam os autos remetidos à superior instância administrativa para devido e necessário pronunciamento; (3) No mérito, sejam acolhidas
todas as impugnações aqui lançadas sobre o edital, levando à renovação de todo o procedimento e retificação dos itens impugnados e em homenagem ao artigo 21 da lei
8.666/93 e artigo 20 do decreto 5.450/2005, republique o edital com obediência ao prazo mínimo estabelecido pela lei, após proceder a alteração nos itens impugnados, vez que
tratam de itens de suma importância e que afetam diretamente a apresentação ou formulação das propostas. Termos em que pede e espera DEFERIMENTO. Macapá, 28 de
Outubro de 2022.



Resposta - Não respondido.


