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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PREGÃO N.º 077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO:  Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (estação de trabalho tipo I, 

tipo II, tipo III, tipo IV e All In one), visando futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal. 
 
IMPUGNANTE: PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA-ME. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

No dia 03/10/2017, às 11h48min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 

impugnação ao edital de licitação em epígrafe, intempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que o ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 

proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 

representação da empresa ante a Administração Pública, a empresa não apresentou Contrato Social e RG 
do Representante. Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 

 

Subitem 23.7 do edital: 

 
23.7 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA-ME : 
 

1. "... Quando se solicita no item 9.2.4 que exige a Qualificação Econômico-Financeira, aparece no 

edital dois itens com a mesma nomenclatura." 

“... No meu entendimento, eu posso escolher um dos dois para apresentar como comprovação de 

Qualificação Econômico-Financeira na documentação de habilitação. Estou certo? ...” 
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2. “...Entendo que: as licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão 

apresentar, apenas o Balanço de Abertura, na forma da Lei conforme item (a)...” 
 

3. “...Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), do valor do global estimado de R$ 
8.677.063,60 (oito milhões, seiscentos e setenta e sete mil, sessenta e três reais e sessenta 
centavos),  comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 9.2.4.1 
deste edital.” Esse valor refere-se a soma de todos os lotes. Estou certa?...”   
Entendo que: além disso o valor global destinado ao edital não qualifica, ele elimina, pois os 

licitantes não tem o interesse em participar de todos os lotes.” 
 

 
DO PEDIDO 
 

A impugnante requer: “...Peço, impugnação do edital 077/2017, para que seja ajustado conforme exposto.” 

 

 
DO JULGAMENTO 
 
Esclarecemos que: 

 

1. Não, são 02 (duas) exigências para serem apresentadas, uma não se confunde com a outra, por se 

tratar de documentos distintos, trata-se de erro informal, o Edital será retificado. 

 

2. Sim, se as atividades iniciarem no ano vigente, conforme o item 9.2.4 que trata da Qualificação 

Economica-Financeira, alínea “a” do Instrumento Convocatório. 

 

3. Nos editais de licitação é exigido patrimônio líquido ou capital social mínimo a ser apresentado 

pela licitante para comprovar sua boa saúde financeira. Com intuito de abranger um maior 

numero de participantes, inclusive a participação das Microempresas – ME, Empresas de 

Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI nas contratações públicas, a 

Comissão irá retirar do Edital a exigência da apresentação do Patrimônio Líquido mínimo de 10% 
(dez por cento), do valor do global estimado de R$ 8.677.063,60 (oito milhões, seiscentos e 
setenta e sete mil, sessenta e três reais e sessent a centavos). A boa situação financeira da 
empresa será comprovada através do Balanço Patrimonial e seus índices.  

 

Pelo exposto, pugnamos pela manutenção parcial do Edital, o mesmo já se encontra publicado e 
com nova data de abertura no portal de compras no endereço eletrônico 

http://compras.camacari.ba.gov.br com suas devidas alterações. 
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DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolveu acatar como pedido de esclarecimento a 
impugnação apresentada pela empresa: PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME para no mérito julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE . 

  
É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 05 de outubro de 2017. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Costa 
Paim 

Presidente/Apoio 
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