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IMPUGNAÇÃO	DO	EDITAL

A SECURYT HOME. , pessoa jurı́dica de direito privado inscrita no CNPJ sob o
n. 31.681.985/0001-91, vem  apresentar IMPUGNAÇA� O AO EDITAL do PREGA� O ELETRO� NICO
referenciado, com sustentação no §2. ° do artigo 41 da lei 8666/1993 - aplicável por força do
artigo 9.º da lei federal n.º 10520/2002 pelos fundamentos demonstrados nesta peça.

NÃO HABILITOU A APLICABILIDADE DO DECRETO 7174/2010 NO SITE DO COMPRASNET.1. 

Ao cadastrar o Pregão no sitio do Comprasnet, este Órgão deixou de habilitar a aplicabilidade do
Decreto 7174/2010, para os bens de informática, do Pregão em epígrafe, disponibilizando desta forma
os campos para os Licitantes declararem o Direito de preferência estabelecido no referido Decreto. 

O sitio https://www.comprasnet.gov.br possui a funcionalidade para o licitante registrar Declaração
do direito de preferência estabelecido no Artigo 5° do Decreto 7174, seja o Processo Produtivo Básico
(PPB) ou Tecnologia Própria (TP) ou ambos. Oportuna a transcrição do Artigo 5° do Decreto
7174/2010.

“Art. disposto no 5º Será assegurada preferência na contratação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.248,
de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo
Federal.
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Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos
do caput terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes
empresas enquadradas no mesmo inciso.”

Segue abaixo, cópia da página extraída do site Comprasnet que comprova a indisponibilidade da opção
de PPB / TP.
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Em face do exposto, confia e espera, seja a presente IMPUGNAÇÃO conhecida e provida, para o fim
de anular-se o presente pregão em epigrafe por vicio de equivoco e/ou ilegalidade, no que
estarão atendendo aos Princípios Constitucionais; ou a INCLUSÃO, no edital de clausulas que
estabeleçam o referido direito de preferência conforme o artigo 5º e a exigência das certificações do
INMETRO conforme o artigo 3º Inciso II do Decreto nº. 7.174 de 12 de Maio de 2010.”
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Nestes Termos. 

Pede Deferimento.

FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

Rio de Janeiro,  04 de Abril  de  2019.

Atenciosamente,

SECURYT HOME 
(21)98314-1284

2 anexos

Decreto nº 7.174 - PPB.PDF
135K

PORTARIA INMETRO DECRETO 7174.pdf
483K
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