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RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2021 REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
08/2021-SRP OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
impressão, instalação e exibição de outdoors e outbus, para veiculação de publicidade institucional, visando a atender à
demanda do Coren/SE que serão prestados nas condições aqui estabelecidas. I. DO PEDIDO 1. Pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.975.674/0001-49, apresentou impugnação do Edital, baseada, resumidamente, nos
seguintes argumentos: • 1) OMISSÃO DE LEIS NO PROCESSO LICITATÓRIO; • 2) DAS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 1 DO
TERMO DE REFERÊNCIA. II. DAS RAZÕES 2. A empresa aponta a necessidade de indicação do Decreto nº 10.024/2019,
bem como da legislação referente ao tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno de porte,
conforme justificativa a seguir. Constatou-se a omissão no referido processo licitatório os seguintes há previsão em seu
edital do Decreto Federal Nº 10.024/2019 e nem tratamento destinado exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte contido na Lei Complementar 147/2014 e na Lei Estadual 8.747/2020, que ambas regulamento
o seguinte: O Decreto Federal nº 10.024/2019 - Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal; A Lei Complementar 147/2014 que alterou
substancialmente a Lei Complementar 123/06, a Administração Pública deixou de possuir discricionariedade no que se
refere à contratação de empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP em processos licitatórios que tenham itens de
valores inferiores ou iguais a R$80.000,00 (oitenta mil reais) passando a, obrigatoriamente, conceder tratamento
diferenciado às Microempresas, Microempreendedores Individuais e Empresas de Pequeno Porte; e A Lei Estadual
8.747/2020 que estabelece tratamento diferenciado e simplificado, nas contratações publicas de bens, serviços e obras no
âmbito da Administração Pública no Estado de Sergipe, devendo-se realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais – MEIs, e sociedades cooperativas, sediadas no âmbito local ou regional, nos itens de
contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 3. A empresa expõe também a diferença
existente entre as especificações do item 1 (outdoor) contidas no Anexo I-Termo de Referência do Edital com as
especificações (medidas) de outdoors instalados e comercializados na Cidade de Aracaju e na região Metropolitana, de
acordo com argumentos abaixo: A Especificação contida no item 1 do Termo de referência, para a contratação de Outdoor,
não apenas impossibilitam a viabilidade de toda e qualquer proposta a ser apresentada. Colacionemos as disposições do
Termo de Referência (Anexo I) a título de especificações, in verbis: ITEM 1 DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR GLOBAL (TOTAL)
Outdoor Arte, impressão, instalação e desinstalação de outdoor de 3mx6m impressão digital em papel colorido, conforme
arte a ser definida no momento do envio do empenho. 120 R$ 106.650,00 A Impugnante salienta, desde já, que os outdoor
instalados e comercializados na Cidade de Aracaju e na região Metropolitana, não existem qualquer produto que contemple
a integralidade das especificações exigidas. Destacamos, ainda, que as aludidas placas possuem um tamanho padrão de
área máxima do quadro não pode ultrapassar 27m² (vinte e sete metros quadrados), na forma de ´9 m x 3 m" (nove
metros de comprimento por três de altura); Isso posto, as especificações constantes no Edital e seus Anexos faz com que
qualquer modelo existente e comercializável no Cidade de Aracaju e Região Metropolitana, seja impossível de ser ofertado
por qualquer licitante III. DO PEDIDO 4. Requer a empresa: • 1) Que no Edital conste o tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 147/2014 e a Lei Estadual
8.747/2020 • 2) A correção da especificação do Item I do Termo de Referência constante no Anexo I do Edital. • 3) A
republicação do Edital, inserindo as alterações pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art.
21, da Lei nº 8666/93. IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO 5. O que foi solicitado pela empresa impugnante quanto a necessidade
de indicação da legislação vigente à qual o Edital está vinculado, bem como da obrigatoriedade do tratamento diferenciado
para microempresas e empresas de pequeno porte no item 1 foi objeto de análise e considerado totalmente compatível com
a retificação do Edital,. Não obstante na página 1 do instrumento convocatório conter a indicação do Decreto nº
10.024/2019 como instrumento legal regulador dos envios de pedidos de esclarecimentos e impugnações e do Decreto nº
8.538/2015 na página seguinte, é fato a ausência dele, bem como da Lei Complementar nº 147/2014 no Preâmbulo. 6.
Quanto à lei estadual mencionada (Lei Estadual nº 8.747/2020) cumpre frisar que o Conselho Regional de Enfermagem de
Sergipe, em conjunto com o Conselho Federal de Enfermagem, constituem um sistema autárquico federal, criado pela Lei
Federal nº 5.905/73, portanto não componente dos quadros da Administração Pública do Estado de Sergipe. 7. A solicitação
tocante à alteração da especificação do item 1 foi objeto de análise do setor requisitante que, por meio de Parecer Técnico
apontou que a medida das placas de outdoor (na forma de 3m x 6m) se tratou de um erro material, cabendo a necessidade
de retificação para a medida 9m x 3m, correspondendo a 27m². V. DA RESPOSTA DO COREN-SE 8. Procedem as
argumentações apresentadas, relacionadas a todas as solicitações contidas na impugnação, exceto a inserção da Lei
Estadual nº 8.747/2000, ao passo que o Coren-SE procederá na presente data com as seguintes providências: a) Inserir no
Edital a menção ao Decreto nº 10.024/2019 e à Lei nº 147/2014, garantindo, por meio desta, o tratamento diferenciado
(não exclusivo) às microempresas e empresas de pequeno porte para o item 1 (outodoors) por possuir valor total estimado
acima de R$ 80.000,00 e manter o tratamento exclusivo para o item 2 (busdoor), por possuir valor estimado abaixo de R$
80.000,00; b) Retificar a especificação referente ao item 1 (outdoors), conforme Parecer Técnico emitido pelo setor
requisitante da contratação em 26.05.2021; c) Republicar o Edital, estabelendo novo prazo para abertura das propostas,
nos termos do art. 22 do Decreto nº 10.024/2019. Aracaju – SE, 27 de maio de 2021. ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
Pregoeiro CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO Presidente
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