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GERALDO DE PAULO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário,

portador do RG nº 277172937, inscrito no CPF sob nº

885.745.206-91, residente à rua Francisco Sá, 494, Vila São

Jorge, São Paulo/SP, CEP: 11.380-030, E-mail:

montanhalong@gmail.com vem com o devido respeito à presença da

CPL apresentar IMPUGNAÇÃO, DENUNCIAR e SUSPENDER E/OU PRORROGAR

o EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2018-PMJ – MODALIDADE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2018-PMJ, pelos substratos fáticos

e jurídicos a seguir delineados:

 

Inicialmente, mesmo sendo de conhecimento do

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARUNA, o qual

subscreveu o EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2018-PMJ –

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 02/2018-PMJ, que o

Princípio Constitucional, sustentáculo do Estado de Direito, é

o Princípio da Legalidade, expresso no art. 37, caput, da Carta
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Magna Republicana de 1988, que vem consagrado no art. 5º,

inciso II, dispondo que “ninguém será obrigado a fazer ou

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, de modo

a impedir que toda e qualquer divergência, conflitos, lides se

resolvam pelo primado da força, mas, sim, pelo império da lei.

Significa que a vontade da Administração Pública é

definida pela lei e dela deve decorrer, ou seja, na relação

administrativa, temos uma relação de submissão do Estado em

relação à lei, representa, pois, um limite para a atuação do

Estado.

 

Corrobora a conhecida frase de Seabra Fagundes:

“administrar é aplicar a lei de ofício”. (FAGUNDES, Seabra. O

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. Ed.

Rio de Janeiro: Forense, 1979.p. 4-5).

 

Portanto, no Direito Público existe uma relação de

subordinação perante a lei, ou seja, só se pode fazer o que a

lei expressamente autorizar ou determinar.

 

Nesse sentido os ensinamentos de Irene Patrícia

Nohara:

“Surge, então, a idéia de vinculação positiva (posite Bindung),

segundo a qual a Administração somente pode fazer o que a lei

permite. Passa-se, portanto, da noção mínima de legalidade, ou

nos dizeres de Eisenmann, da não contrariedade ou

compatibilidade, para a noção máxima, que abrange uma relação

de conformidade. O caráter de conformidade inclui em si o de

compatibilidade, mas aquele é muito mais rigoroso do que este,

pois enquanto a compatibilidade significa apenas não infringir

nenhum dispositivo legal, a conformidade significa que a

administração só pode atuar se houver previsão para tanto no



ordenamento jurídico”. (Direito Administrativo. 3. ed. - São

Paulo: Atlas, 2013. p. 65). (grifou-se).

 

Pois bem, consoante apresentado supra, o

ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVE OBEDIÊNCIA AO QUE DETERMINA A LEI!

 

Assim, observando o edital em comento, é de fácil

percepção que o mesmo foi apresentado em 19 de março de 2018,

ou seja, o prefeito municipal anuiu com o edital naquela data.

 

Diante do lançamento do edital na data de 19 de

março de 2018, compete a administração pública a realização da

publicação do edital para a devida publicidade e dar

conhecimento aos administrados de que estará realizando, no

prazo previsto em lei, o procedimento licitatório.

 

Por sua vez, a Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, Lei nº 8.666/93, em seu art. 3º, caput, assim

expressa:

“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.    

 (Redação dada pela Lei nº 12.349, de

2010)”(grifou-se).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1


 

Ou seja, deve se dar publicidade ao ato

convocatório da licitação.

 

Pois bem, a publicidade a que se refere o art. 3º,

da Lei nº 8.666/93, está expressamente previsto no art. 21, da

LLC, vejamos:

 

“Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das

concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos

leilões, embora realizados no local da repartição interessada,

deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma

vez:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação

feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e,

ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou

totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições

federais;       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando

se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou

entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do

Distrito Federal;        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de

1994)

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também,

se houver, em jornal de circulação no Município ou na região

onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido,

alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,

conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de

divulgação para ampliar a área de competição.       (Redação

dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o  O aviso publicado conterá a indicação do local em que os

interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e

todas as informações sobre a licitação.
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§ 2o  O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da

realização do evento será:

I - quarenta e cinco dias para:                (Redação dada

pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) concurso;                   (Incluída pela Lei nº 8.883, de

1994)

b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o

regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo

"melhor técnica" ou "técnica e preço"   

II - trinta dias para:                (Redação dada pela Lei nº

8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do

inciso anterior;              (Incluída pela Lei nº 8.883, de

1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor

técnica" ou "técnica e preço";             (Incluída pela Lei

nº 8.883, de 1994)

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não

especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou

leilão;               (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV - cinco dias úteis para convite.                 (Redação

dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o  Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão

contados a partir da última publicação do edital resumido ou da

expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do

edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data

que ocorrer mais tarde.                  (Redação dada pela Lei

nº 8.883, de 1994)

§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma

forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
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inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente,

a alteração não afetar a formulação das propostas.”(grifou-se).

Portanto, como demonstra o edital, o mesmo foi

lançado em 19 de março de 2018 e tomando-se por base essa data,

teria que acontecer a sessão de abertura dos envelopes no dia

02 de maio de 2018, após o prazo de 45 dias, conforme determina

a Lei nº 8.666/93.

No entanto, CURIOSAMENTE, o EDITAL prevê a abertura

das propostas para o dia 02 de abril de 2018.

Ou seja, o PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC, está

infringindo frontalmente o que expressa a Constituição Federal

de 1988 e a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A inobservância dos dispositivos mencionados, em

especial a publicidade que abrange toda a atuação estatal,

alcançando a divulgação oficial de seus atos, o conhecimento

amplo da conduta interna de seus agentes e a garantia de acesso

à informação pelos administrados. Tamanha é a sua relevância

que a desobediência ao dever de dar publicidade aos atos

oficiais pode caracterizar IMPROBIDADE ADMIINSTRATIVA, na forma

da Lei nº 8.429/92, art. 11, IV.

Além da ilegalidade apresentada, o Edital encontra-

se eivado de outra ilegalidades, como segue:

a) no Item 9.3, a.1) referente a Experiência da

Empresa, exige apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-

Operacional, no entanto deixa de informar qual o montante

executado, apenas exige ter executado obra similar. Portanto,

qualquer empresa que tenha desassoreado pequeno ribeirão, com

pouco mais de 3m³ de material removido, poderá participar da

licitação.

b) no Item 9.3, b.4) Capacitação Técnico –

Profissional, a exigência só pode ocorrer quando da contratação

da empresa vencedora, não pode ser exigência para participar da



licitação, pois reduz expressivamente a participação de

empresas no processo licitatório.

c) O edital apresenta dois itens 9.3, um às fls. 04

e outro às fls. 06, o que pode causar confusão a interpretação

pelos licitantes.

d) O item 10.5 apresenta o valor do orçamento

máximo, no entanto, não apresenta qual o montante de serviço a

ser realizado.

e) Item 12.1.3, exigência de Certidão de quitação

com a fazenda estadual de Santa Catarina, exigência ilegal,

pois o licitante pode estar adimplindo parcelamento de

obrigação tributária e portanto não estar quitado o débito,

podendo apresentar CND positiva com efeitos negativos.

f) Item 12.2, não prevê o índice de reajustamento

ou reequilíbrio econômico-financeiro.

g) Item 12.3.1 permite expressamente a

sublocação/subcontratação mediante autorização expressa do

município. No item 19.1 Veda a delegação ou substabelecimento

do objeto da presente licitação sob pena de rescisão

contratual. Portanto, conflitantes os dois dispositivos

editalícios.

h) Item 15.1, exigência de garantia nos termos do

art. 618, do Código Civil. Essa previsão, na Lei nº 10.406,

refere-se a garantia nos contratos de empreitada de edifícios

ou outras construções consideráveis, e não ao serviço de

desassoreamento que inevitavelmente dependerá de condições

climáticas e, portanto, de força maior.

i) O Edital não apresenta autorização/alvará e/ou

licença ambiental fornecida pelo IBAMA e da FATMA para

realização do desassoreamento, visto tratar-se de uma grande

área lacustre e de criação de crustáceos (camarão) irrigado com

águas do mar (oceano Atlântico).



Diante do arrazoado, é o presente recurso para

requerer seja suspensa a abertura de envelopes marcada para o

dia 02 de abril de 2018, às 9h, CIENTIFICANDO a decisão aos

administrados mediante PUBLICAÇÃO DA DECISÃO e seja prorrogado

o prazo para abertura o dia 02 de maio de 2018, ou outro que

entender a Administração Municipal, respeitando, contudo, o

prazo expresso no art. 21 da Lei nº 8.666/93.

Requer, ainda, sejam revisados todos os itens

mencionados no presente para correção e/ou retificação, sob

pena de nulidade do edital.

Alertando ainda que, em não sendo acatado o

requerimento, o qual será encaminhado ao MPSC, poderá o

PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARUNA/SC, responder por ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do art. 11, inciso IV,

da Lei nº 8.429/92.

Finalizando, cópia deste documento está sendo

encaminhado ao Ilustre Representante do Ministério Público

Estadual da comarca de Jaguaruna/SC.

Termos em que

Aguarda deferimento!

Jaguaruna, 29 de março de 2018.

 

GERALDO PAULO RODRIGUES

CPF sob nº 885.745.206-91

 E-mail: montanhalong@gmail.com
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