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ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

REFERENTE: IMPUGNACAO EDJTAL DE TOMADA DE PREQOS N.° 0406.01/2021

-

ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, Enderego a Rua
Pinheiro Maia, 570, Cep.: 60.822-720, Cidade dos Funcionarios - Fortaleza - Ceara CNPJ sob
o n° 10.656.662/0001-78- Inscrigao Munic n® 267207- Z, neste ato representado por sua soda
Administradora a Sra. NAZARE DA COSTA ARAUJO, brasileira, casada, residente e
domidliado em Fortaleza/CE, portadora do CPF n° 049.61 1.103-53, (Doc. 01), vem, com o
devido respeito e acatamento, a presenga de V. Sa., com base no paragrafo 2° do Art. 41
da Lei Federal n.° 8.666/93, impugnar o presente EDITAL DE TOMADA DE PRE£OS N°
0406.01/2021, conforme o disposto no item 2.2.3.2 e item 16.4, deste editai, fazendo-o com
embasamento nas razoes fatlco-jundicas a seguir, fielmente expostas:

IMPUGNACAO AO EDITAL
A licitante deve impugnar o editai com pelo menos 2 (dois) dias
uteis de anteced§ncia da data de abertura dos envelopes de habiiitagao e o cidadao
deve impugnar, no minimo, 5 (cinco) dias uteis antes da ata de abertura dos envelopes de
habilitagao.
A Requerente tomando conhecimento da publicagao do EDITAL
DE TOMADA DE PREQOS N° 0406.01 /2021, com data para Licitagao em 23/06/2020, pelo tipo
Menor Prego, a impugnagao ao editai acima referenciado, pelas razoes a seguir,
requerendo para tanto sua para apreciagao, julgamento e admissao. A presente
impugnagao pretende afastar do presente procedimento licitatorio, as exigencias feita em
extrapolagao ao disposto na Lei 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, com intuito inclusive,
de evitar que ocorra o direcionamento e a ileaalidade ate entao evidenciados no presente
procedimento.

PREAMBULO
A licitagao em discussao traz item que, por apresentar vicios,
compromete a disputa, trazendo prejuizos nao so aos licitantes, como ao proprio Orgao,
que fica impedido de analisar ofertas que seriam vantajosas no que se refere a qualidade
dos servigos apresentados.
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Vfcio este que cria obice a realizagao da disputa, por queNg&tya

processo licitatorio, sobre os quais discorreremos a seguir.
DOS FATOS, MOTIVOS E DIREITO
Sabidamente, o processo licitatorio tem entre suas finalidades
procurar a proposta mais vantajosa para a Administragao e proporcionar um elevado nfvel
de competitividade e igualdade de tratamento entre os participantes do certame, de forma
a garantiro cumprimento dos princfpios constitucionais da eficiencia e isonomia, consoante
art. 37 da Constituigao Federal de 1 988.

Mas nao e o que se verifica no caso em analise.
Compulsando o instrumento convocatorio, principalmente no
Item 3.1.3, relativos a qualificagao tecnica, consta ali que o licitante devera comprovar:

3.1.3 -Relativa a qualificagao tecnica:
3. 1.3.1 - Atestado (s) fornecido (sj por pessoa jurfdica de direifo publico ou privado, com
identificagao do assinante e firma reconhecida, devidamente regisfrado/averbado no
CRC Conselho Regional Contabilidade, comprovando que a Licitante, prestou ou esta
prestando servigos compatfveis como objeto da licitagao.
3. 1.3.2- Prova de inscrigao, ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional
Contabilidade (CRC), da localidade da sede da PROPONENTE;
3.1.3.3- Comprovarao da licitante de possuir, em seu quadro permanente, na data da
licitagao, profissional de nfvel superior, reconhecido pelo CRC Conselho Regional de
Contabilidade, com experiencia comprovada atraves de atestados, declaragoes ou
afins, em servigos compatfveis com o objeto da licitagao, vedada a participagao de
profissional como responsavel tecnico de mais de uma licitante, caso em que, constatado
tal fato, devera o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob
pena de inabilita gao sumaria de todas as concorrentes.
_

-

-

__

-

Ao rotular a exigencias de 3.1.3 Qualificagao Tecnica acima
para os licitantes que apresentar-se-ao ao certame, acabou-se recaindo em notoria
iiegalidade por restringir equivocadamente a participagao de empresas que tenham
interesse em participar, pois determinou-se que somente poderao participar do processo
empresas que possuem: 1) atestado c/ firma reconhecida, averbado no CRC; 2) prova de
inscrigao ou registro junto Conselho Regional de Contabilidade CRC, declaragoes e outros
dos profissionais, ato totalmente ilegal..

-

que se trata de um servigo comum, que sera prestado
por profissionais de 2° segundo grau. Os padroes de desempenho e qualidade do servigo a
ser contratado estao objetivamente definidos pelo edital, tendo sido utilizadas para tantas
especificagoes usuais do mercado. Nao ha necessidade de apresentagao de atestado
com reconhecimento de firma e averbado com profissional de nfvel superior, reconhecido
pelo CRC-Conselho ou de prova de inscrigao o licitante somente Regional de
Contabilidade, ou afins de maior complexidade, que demandem conhecimentos
especi'ficos na execugao dos servigos descrito no Termo de Referincia, Anexo I do Edital.
Ocorre,
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Por esta razao, entende a Licitante que o servigo, da forma cbmÿ
descrito no instrumento convocatorio, podera ser executado a contento seja por uma
empresa de Prestagao de Servigos de servigos especializados de apoio administrative,
atividades estas na area de Administracao, (CRA) ou ate mesmo, de Gestao Empresarial,
como parece tentar evitar a postulante. Segue atestado de capacidade tecnica da
empresa peticionante. (Doc. 02)
Ressalte-se, que a orientagao e a responsabilidade tecnica
sobre os servigos que serao prestados na PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI servigos esse
mencionado no do Termo de Referenda, Anexo i do Edital, sera do corpo de profissionais
disponibilizados pela licitante. Pondere-se, ainda, que as exigencias de que a empresa fazer
prova de atestado com reconhecimento de firma e averbado; profissional de nivel superior,
reconhecido pelo CRC-Conselho ou de prova de inscrigao o licitante somente Regional de
Contabilidade”; entender ser estas exigencias totalmente destoante do objeto solicitado no

Edital.

De fato, nao obstante essas explanagdes do edital acima citada
pelo licitante, pondere-se ainda, que as exigencias constantes no item “3.1 .3”, demonstram
que a Administragao nao esta a garantir a contratagao de qualquer solugao do mercado,
mas apenas uma unicamente, diminuindo assim o leque de participates do presente
certame licitatorio afunilando de forma incorreta e grave a forma de disputa.
De piano, verifica-se que o Administrador faz constar um requisito
que a ser cumprido pelos participates que restringi o numero de empresas no referido
certame licitatorio, condigoes esta de somente empresas registradas no CRC CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE, poderao participar do processo licitatorio, tais pontos ja
foram debatidas em outros certames e que a mesmas foram sanadas, senao vejamos:

-

Nao se pode olvidar as decisoes proferida inclusive pela ilustre
Prefeitura Municipal de Tururu-CE; Prefeitura de Jaguaribe-CE e de Juazeiro do Norte-Ce,
referente ao mesmo objeto in locu, onde com a magnificencia de sempre, decidiu de forma
peremptoria pela alteragao dos editais, adequando cada objeto ao seu Conselho aos
servicos de cunho. conforme documentos em anexos. (Doc. 03).
Do Carater Restritivo da Exigencia de Prova do Licitante de
certificado de regularidade no CRC indistintamente para todos os Interessados em
Participar do Certame.

E por fim, outro ponto que gostaria destacar em nossa
impugnagao seria com relagao a exigencia do reconhecimento de firma conforme item
3.1.5.
DO RECONHECIMENTO DE FIRMA NAS

DECLARACOES.

E por fim, a medida adotada no item 3.1.5 deste edital, no qual
exige por parte dos Licitantes demonstrem que todas as declaragoes a serem apresentadas
neste certame, deverao ter firma reconhecida em cartorio, nao resta duvida que o ato de
convocagao de que se cogita, consigna clausula manifesto mente ilegal, pois nao ha
amparo legal para tal exigencia.
3
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A Lei 8.666/93 nao preve que o reconhecimento de firma er
declaragoes, ou seja, a exigencia do item 3.1.5, do reconhecimento de firma afrobfa
diretamente o Princfpio Constituciona! da Legalidade, ja mencionado no processo em tela.

—

Sobre o tema, destacamos a jurisprudencia do Tribunal de
Contas da Uniao, retratada no Acordao n. 616/2006:
"ACORDAO No 616/2010 - TCU - 2a Camara Vistos, relatados e
discutidos estes autos que versam sobre representagao
formulada por esta Unidade Tecnica com o objetivo de averiguar
a reguiaridade na execugao dos contratos de fornecimento de
mao-de-obra terceirizada para a Companhia de Eietricidade do

Acre - Eletroacre.
[...]
9.4.1 na realizagao de futuros procedimentos licitatorios:
[...]
9.4.1.2 discrimine de forma inequfvoca todos os documentos a
terem suas assinaturas com firma reconhecida, evitando, desta
fomia, inabiiitagoes pelo descumprimento de formalidades
editaifcias, ocasionadas pela interpretagao equivocada de suas
disposigoes, bem como em busca da proposta mais vantajosa
para adminisfragao, em conformidade com o art. 3o, caput, da
Lei no 8.666/93:
(grifo nosso]

Verifica-se que a jurisprudencia retromencionada em nenhum
declaragoes
que
orienta
deverao ter firma reconhecida e sim orienta que as
momento
as
regras editaifcias devem ser ciaras, sem informagoes dubias afim de evitar interpretagbes
equivocadas.

O tema tambem e citado em decisao do Superior Tribunal de
Justiga (STJ):

'ADMINISTRATIVO.
RECURSO
DE
ESPECIAL.
FALTA
RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CERTAME UC1TATORIO.
A ausencia de reconhecimento de firma e mera irregularidade
formal, passive) de ser suprida em certame licitatorio, em face
dos princfpios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso especial improvido." (REsp 542.333 Rei. Ministro CASTRO
em 20/10/2005, DJ 7/11/2005, p.
191)" (Grifo Nosso)

MEIRA, SEGUNDA TUR julgado

O julgado do STJ tambem nao orienta que as declaragoes
deverao ter firma reconhecida e sim que a falfa de reconhecimento de firma nao devera
ser motive para a inabiiitagao do licitante por considerar mera irregularidade formal (Isto
porque foi exigido no edital).
A Lei 9784/1999 que regula o processo administrative no ambito
da Adminisfragao Publica Federal disciplina que:

"Art. 22. Os atos do processo administrative nao dependem de
forma determinada senao quando a lei expressamente a exigir.
4
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§ 2o Salvo imposigao legal, o reconhecimento de firma
sera exigido quando houver duvida de autenticidade." (Crii
Nosso)

&
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Porfim e nao menos importante o Tribunal de Contas da Unibo ja
orientou em sentido similar a Lei 9784/1999, acima citada, da ndo exigencia de
reconhecimento de firma quando nao houver lei expressa neste sentido:
“Ressalvada imposigao legal, o reconhecimento de firma
somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade."
(Licitagoes e contratos: orientagoes e jurisprudence do TCU - 4.
ed. rev., atual, e ampl. - Brasilia, 2010, pag. 464)

Recente a LEI N° 13.726. DE 8 DE OUTUBRO DE 2018. ratificou a
dispensa do reconhecimento de firma e da autenticagao em documentos produzidos no
Pafs, ou seja, previsao editahcia em desconformidade com a legislagao patria.
Conclui-se, portanto, que a exigencia do Edital nao faz sentido
do ponto de vista logico, pois na pratica restringem a licitagao obter urn maior numero de
participantes e um menor prego no servigo solicitado.

A Administragao deve sempre preservar seus interesses quando
exigir, no Edital, a apresentagao de documentagao. Deve sempre lembrarque a finalidade
do processo licitatorio, dentre outras, e dirigida a selegao da proposta mais vantajosa a
Administragao e ao interesse coietivo.

Para tanto, enfrentarmos a questao, citaremos os ensinamentos
do DoutrinadorMargal Justen Filho, que muito podem contribuir para esclarecer a questao:
“No tocante a habilitagao e imperioso eleger o criterio da
“utilidade” ou “pertinencia”, vinculado ao princfpio da
proporcionalidade para e/aboragao dos editais. A
insistencia nesfe ponto nunca e demais. Tem de interpretarse a Lei n.° 8.666/93 na acepgao de que qualquer
exigencia. a ser inserida no edital. tem de apresentar-se
como necessaria e util para o caso concrefo. ”

Ressalte-se que a Administragao nao pode fazer exiaencias aue
frustrem o carater
do certame. mas sim garantir ampla participagao na
licitagao, possibilitando o maior numero possivel de concorrentes, desde que tenham
quaiificagao tecnica e economica para garantir o cumprimento das obrigagoes.
competitive

Com efeito, a Lei de licitagoes ndo permite a inclusao de
qualquer clausula que comprometa a participagao e a competigao entre os licitantes.
Cumpre frisar que as regras referentes a habilitagao, mediante, comprovagao dos requisites
compatfveis para quaiificagao tecnica, cujas regras apresentam-se, taxativamente,
estampadas no artigo 27 a 30 inciso II, da Lei n. 8.666/93.
Importante se afigura, porque oportuno o e, que a lei de
Licitagao prezando pela convivencia pacifica dos prinefpios norteadores da Administragao,

visualizou uma maior abertura no numero de participantes que se interessarem na
5
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participagao do certame licitatorio, constando em seu corpo legal a averiguagabsÿJd
capacitagao do licitante atraves de Atestado de Capacidade Tecnica. O legislador foi
sabio ao exigir o minimo do licitante e ao mesmo tempo dar a garantia necessaria a
Administragao.

Vale ressaltar, dignfssima Comissao, que no rol de documentos
Licitagao,
objetivo e taxativo se fez o legislador, a fim de nao expurgar
na
elencados
Lei de
do certame empresas que perfagam in totum as exigencias do corpo legal bem como
estejam agindo de acordo com nossa Constituigao Federal.

esta exigencia acima mencionada, nao passa de um
empresas
meio indireto de somente
de grande porte que possuem Certificados de
regularidade no CRC, deixando de fora empresas aptas e possuidoras de estrutura tecnica
comprovada de participarem do referido certame. Alias, mais sensato e equanime seria
que estas informagoes acima mencionadas fossem emitidas pelo LICITANTE, real fornecedor
do servigo, capacitado para executor o objeto do Edital em comento.
Ademais,

Nessa esteira, cabe lembrar que o orgao licitante, como do
Governo Federal, se regencia pelos preceitos ditados pela Corte de Contas da Uniao, titular
do coder de "exercer o controle de leaalidade dos atos praticados pela Administracao. em
especial, decorrentes de licitacoes publicas processadas."
Sob esse enfoque, oportuno destacar que o direcionamento em
certames licitatorios e assunto diutumamente tratado pelo Tribunal de Contas da Uniao, que
em sua fungao maiorde fiscalizador da atividade administrativa, ja decidiu reiteradas vezes
a respeito do assunto. Nesse sentido, vale trazera baila um de seus julgados sobe a materia,
in verbis:

“(...) 9. Postos esses fatos, em especial os que demonstram
possibilidade de direcionamento da concorrencia em tela,
e de reconhecer o fumus boni iuris nas ponderagoes
apresentadas pela Unidade Tecnica. De notar que o
prosseguimento do certame podera causar prejuizos ao
Erario, haja visto que, em principio, o edital nao observa os
principios da selegao da proposta mais vantajosa para a
Administragao e da isonomia entre os licitantes, uma vez
que ha indfcios de favorecimento a empresa Politec Ltda.
Ressalta-se, adicionalmente, o elevado valor envolvido cerca de R$ 8.670.000,00 ( oito milhoes, seiscentos e setenta
mil reais).’’ ( Decisao 819/2000 - Plenario)
"Assim, em suma, observamos que nao foram
suficientemente ilididos os questionamentos em tela,
podendo-se concluir pela responsabilidade da presidente
(como de todos os membros) da CLP, por agir de forma ao
menos omissiva, permitindo que houvesse o
direcionamento, os sobre pregos e o favorecimento
questionados. Por isso, sujeita-se a responsavel a multa
prevista no art. 43, paragrafo unico, da Lei n° 8.443/92, na
proporgao, opinamos, de 15% ( RI-TCU, art. 220, inc.
lll).”(ACORDAO N° 1 05/2000 -TCU - Plenario AC-0105-20/00P)
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Quanto a agao do Ministerio Publico junto ao Tribunal de

p

Contas/flÿ3

caso de possfvel direcionamento, colacionamos decisao n° 153/98, in verbis:
"O Tribunal Pleno, diante das razoes expostas pelo Relator,
DECIDE:
3. Considerando os indicios descritos de direcionamento da
aludida licitagao; e que tal procedimento licitatorio nao se
conformaria a atual politico de contengao de gastos
impostos a Administragao Publica, solicita que este Tribunal
se digne a:
a) liminarmente, determinar ao Ministerio da Justiga a
suspengao do mencionado procedimento licitatorio, uma
vez que a materia indica a abertura de propostas para o
dia 1 1 do mes corrente;
b) determinar, com fulcro no art. 41, inciso II, tambem da Lei
n° 8.443/92, a realizagao de inspegao no Ministerio da
Justiga, com vistas ao cumprimento dos misteres supraassinaiados e, se for o caso, identificar os responsaveis pelos
atos eventualmente irregulares.
5. Em resposta a diligencia desta Secretaria, por meio do
officio n° 68/SE/MJ, de 03/02/98 (fls. 12), o MJ prestou as
seguintes informagoes:
a) os atos referentes ao processo licitatorio da Tomada de
Pregos n° 12/97 foram suspensos por intermedio da Portaria
do Gabinete do Ministro/MJ n° 1.215, de 02/12/97 [fls.14);
b) a mesma Portaria desconstituiu a Comissao Permanente
de Licitagao, dispensando os seus membros;
c) Comissao de Avaliagao, constituida mediante Portaria
do Gabinete do Ministro/MJ, de 18/12/97, (fls. 16) para
analisar a materia, conciuiu pela existencia de
irregularidades na licitagao que comprometeriam todo o
procedimento ate entao praticado, ante a inobservancia
do disposto no art. 3°, inciso I, da Lei 8.666/93 (fls.22)”

portanto, que a exigencia do Edital nao faz sentido
do ponto de vista logico, pois na pratica restringem a licitagao obter um maior numero de
participantes e um menor prego no servigo solicitado.
Conclui-se,

Ademais, foi considerado,

a luz dos princfpios aplicaveis a

Administragao Publica, um importante fato:

(i) ao se restringir a participagao de concorrentes, os pregos
evidentemente nao serao vantajosos para a Administragao Publica. Ao contrario, o valor
do servigo podera sero dobro dos concorrentes.
E o que se passa a demonstrar.

PREJUIZO AO ERARIO.
Deve-se ressaltar que a exclusao de outros competidores causara
serios prejufzos ao Erario. Como e de conhecimento geral, com a exclusao dessa exigencia
apresentam uma incomparavel relagao custo/beneficio.
7
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Os custos sao reduzidos, comparativamente com a presenga de

outros concorrentes, em razao da abertura do edilai o processo produtivo sem sobra de
duvida haverd redugao de prego nesse item.
Ademais, e evidente que, ao se permitir a participagao de dois
ou mais concorrentes na Tomada de Pregos, as margens serao diminuidas diante da
necessidade de negociagoes entre os fornecedores de prestadores de servigos o que
reduziria ainda mais os pregos praticados.

Por outro iado, a inexistencia de competigao importara no
seguinte quadro:

(i) Prestagao do servigo mais caro do mercado, equivalente ao
dobro do valor atual com desempenho previsto no Edital; e

(ii) Prestagao pelo valor mais caro do mercado, em razao da
desnecessidade de negociagao com os fornecedores dos servigos.

Como se ve, as condigdes impostas e definidas no Edital nao
fazem qualquer sentido, seja do ponto de vista pratico; logico ou do ponto de vista de
eficiencia e economia que devem reger as contratagoes da PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI-CE.

E atente-se ao fato de que qualquer restrigao em relagao ao
objeto da licitagao deve ter como fundamento razoes aptas a justificarem que a finalidade
e o interesse publico reclamam por tal exigencia de forma irremediavel. Sem tal justificative
a restrigao deve ser tomada porilegai (art. 3°, § 1°, inc. I).
Assim sendo, decerto que, face ao prinapio do carater
competitive do certame e da isonomia, aqui, proeminentessobre os demais, e inconcebfvel
que num processo de licitagao publica, seja concebida a inclusao de preferences que
venham tao somente a frustrar o processo competitivo, POIS TAL OCORRENCIA TEM POR
CAUSA DIRETA A IMPOSSIBILIDADE DA OBTENCAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A

ADMINISTRACAO.

Nessa linha de entendimento nao se traduz congruente com a
finalidade da licitagao, um edital que reduz a competitividade do certame em vez de
amplia-la, eis que a escolha da proposta mais vantajosa (finalidade precipua do
procedimento) so sera efetivamente alcangada, a medida que se possibilite o numero
maior de participates no certame e nao alijando do procedimento, concorrentes em
potencial, como no caso em especie.
Portanto, a possibilidade de participagao do maior numero de
licitantes possiveis, TRADUZINDO NA POSSIBILIDADEDE APRESENTAQAO DE UM MAIOR
NUMERO DE FORNECEDORES DE FILTRO DE CONTEUDO A SEREM IMPLEMENTADOS NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOT1 QUE NAO APENAS EMPRESAS COM REGISTRO NO CRC, ou
ate mesmo pela cautela de nao implicar futuramente cerceamento de participagao e
anulagao da presente Tomada de Pregos, e medida nao so necessaria, mas imperiosa.

Oportuno lembrar tambem que a condigao primordial para a
8
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eficacia e validade do ato administrativo e exatamente a adequagao aos prin
juridicos exteriorizados na norma. Desta felta, ainda que um determinado ato seja praticado
com certa margem de discricionariedade, este deve respeitar os limites impostos pelos
prindpios regentes, sob pena de, em alguns casos, a convalidagao do ato e, em outros, ate
mesmo a invalidagao do mesmo.

...

Esse entendimento se coaduna exatamente com o texto da Lei
n° 8.666/93 e com a Doutrina Brasiieira, no sentido de que dentro do juizo de convenience
e oportunidade, e preciso, acima de tudo, respeitar a finalidade da licitagao, pois
(Di
"finalidade e o resultado que a Administragao quer alcangar com a pratica do ato
Retro, Maria Sylvia Zanella. in Direito Administrativo, 7° ed. Ed. Atlas, 1996, Sao Paulo, pg. 173.
A Lei de Licitagoes e Contratos (Lei n°.8.666/93), foi elaborada e
instituida com o intuito precipuo de prover a Administragao Publica a prestagao de servigos
e o fornecimento de bens dentro da meihor relagao custo-beneficio. Em outras palavras:
com vistas a assegurar a satisfagao do interesse publico, o referido diploma legal busca
garantir que a proposta da contratada se aproxime, no mais que puder, do que a
Administragao Publica julga como desejavel.
Assim sendo, no caso da licitagao, se efetivamente a atividade
discricionaria do administrador nao estiver pautada, em especial, pelos principios da
isonomia, da selegao da proposta mais vantajosa, da legalidade e do carater competitivo
do certame, enfim, pela propria finalidade do procedimento, porquanto sdo estes os valores
de todo o processo licitatorio e o que Ihe da fundamentagao, clara restara a transposigao
no ambito de suas prerrogativas discricionarias.

Por certo que, a licitagao, como procedimento administrativo
que e, visa atingir uma dupla finalidade, conforme proclama a lei de licitagoes e contratos
em seu art. 3°. Volta-se, como nesta norma se estabeiece, a selecionar a proposta que se
apresente como a mais vantajosa para a futura contratagao, buscando, no entanto,
preservar condigoes que nao se constituam em infundado e desnecessario impedimento a
livre competigao.
Desta ligao nao destoa o ilustre MARQAL JUSTEN:
‘Os dispositivos restantes, acerca da licitagao, desdobram os
principios do art. 3°, que funciona como norteador do trabalho
hermeneutico e de aplicagao da Lei das licitagoes. Nenhuma
solugao, em caso algum, sera sustentavel quando colidente com
o art. 3°. Havendo duvida sobre o caminho a adotar ou a opgao
a preferir, o interprete devera recorrer a esse dispositivo. Dentre
diversas solugoes possfveis, deverao ser rejeitadas as
incompatfveis com os principios do art. 3°' (in ‘Comentarios a Lei
de Licitagoes e Contratos Administrativos’, Ed. Dialetica, 5a
edigao, fls. 54).
E pela leitura clara do presente instrument© convocatorio
verifica-se que a Administragao ora em aprego nao se atentou aos principios e normas
legais acima mencionados, principalmente aqueles inseridos no §1°, inciso I, do
mencionado art. 3°.
DO PEDIDO
9
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Aduzidas as razoes que balizaram a presente lmpugnagaoNI|ff<3
Impugnante, requer, com supedaneo na Lei n°. 8.666/93 e suas posteriores alteragoes, bem
como as demais legislagoes vigentes, o recebimento, analise e admissao desta pega, para
que o ato convocatorio seja retificado no assunto ora impugnado, retirando as exigencias
que demonstram o direcionamento deste edital, nos termos das legislagoes vigentes e aos
principios basilares da Administragao Publica, principaimente os principios da razoabilidade,
da legaiidade, da isonomia dos licitantes, que foram flagrantemente violados.
Segue o pedido abaixo:
Que a comprovagao de Regularidade junto ao Conselho Regional de Contabiiiade
a)
seja excluida do item 3.1.3, ou;
Que Seja aceita a participagao de licitantes/proponentes com inscrigao/registro no
b)
Conselho Regional de Administragao - CRA.

Que seja exclufdo do edital do item 3.1.5 a exigencia de reconhecimento de firma
declaragoes,
pois esta em desacordo com a Lei. 13.726 de 08 de outubro 2018.
nas

c)

d)
Caso seja acatado as impugnagoes da requerente, por integral ou em partes pela
administragao, que seja remarcado uma nova data para realizagao da tornado de pregos,
conforme dispde a lei de licitagoes.
Caso nao entenda pela adequagao do edital, pugna-se pela
emissao de parecer, informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisao
do Sr. Presidente.

na hipotese, ainda que remota, de nao
modificado o dispositivo editalicia impugnado, tal decisao certamente nao prosperara
perante o Poder Judiciario, sem prejuizo de representagao junto ao Tribunal de Contas do
Informa, outrossim, que

Estado-CE.

Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.
Fortaleza-Ce„ para Pacoti-Ce., 21 de junho de 2021.
ALFA LOCAQAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ sob o n° 10.656.662/0001-78
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIQAO

DATA DE ABERTURA
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 11/02/2009

10.656.662/0001-78
MATRIZ

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ME
CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
77.33-1-00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios

-

CODIGO E DESCRIpAo DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

82.19-9-01

---

Fotocopias

82.11-3-00 Servigos combinados de escritorio e apoio administrativo
95.11-8-00 Reparagao e manutengao de computadores e de equipamentos perifericos
82.19-9-99 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrativo nao especificados
anteriormente
95.12-6-00 - Reparagao e manutengao de equipamentos de comunicagao
18.12-1-00 - Impressao de material de seguranga
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
49.23-0-02 - Servigo de transpose de passageiros locagao de automoveis com motorists
52.50-8-04 - Organizagao logistics do transpose de carga
58.11-5-00 - Edigao de iivros
77.11-0-00 - Locagao de automoveis sem condutor
69.20-6-02 Atividades de consultoria e auditoria contabit e tributaria
69.11-7-01 Servigos advocaticios

-

--

CODIGO E DESCRIpAO DA NATUREZA JURiDICA

-

206-2 Sociedade Empresaria Limitada

NCMERO
570

LOGRADOURO

R PINHEIRO MAIA
CEP

BAIRRO/DISTRiTO

60.822-720

CIDADE DOS FUNCIONRIOS

ENDEREQO ELETRONICO
franciscocs@secrel.com.br

COMPLEMENTO

********

MUNICiPIO
FORTALEZA

UF

CE

TELEFONE

(85) 3055-3336/ (85) 8874-1109

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA

11/02/2009

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

Aprovado pe!a Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2021 as 11:41:25 (data e hora de Brasilia).
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7“ (SfiTIMA) ALTERACAO CONTRATUAL
ALFA LOCAÿAO DE EQUIPAMENTOS LTDAEPP
CNPJ(MFJ:10.656.662/0001-78

Pelo presents instrmnento particular de Adldvo ao Contrato Social a s6cla NAZARfi DA
COSTA ARAUJO, braslleira, casada em comunhlo partial de bens. Natural de Calc6, RN,
nascida em 06/05/1954. comerciante. CPF: D49.611.103-53, RG 2007365584-2 SSP-CE,
residents em Fortaleza Ceara, & Rua Pinhetro Mala. 570, Cep: 60822-720, Cldade dos
Fundanirios, e a sdcia ANA LUZ1A SOARES ARAOjO brasileira, natural de Moninhos -Ceart,
nascida on 13/12/1961, soltelra, maior, portador da RG B37467-B4 SSP-Ce e do CPF: n'
382.553.243-72, resident® e domicillada na Rua N. Sra. De FAtlma, 394, Morrtnhos CearA
CEP 62550-000, ilnicos s6ciOS da Sodedade Limitada, que nests cldade gira sob a
denamimtfSo social de ALFA LOCAgAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPF iiucrits no
CNP|(MF):10.656u662/0001-78, com sede, k Rua Pinbeiro Mala, 570,- Bairro: Cldade dos
Pundon&rios. CEP: 60822-720, Fortaleza - CearA, resolvem de pleno acordo, adequar a
legislagan em vigor e consolldar seu Contrato Social arqulvado na JUNTA COMEBOAL DO
BSTADO DO CEARA, sob o NIRE 23201239247 por despacho de 11/02/2009, e aditlvos
arquivados sob o n«s. 20090516915 por despacho de 09/06/2009; 20100604493 por
despacho de 16/06/2010; 20120173778 por despacho de 09/02/2012; 20131534980 por
despacho de 20/12/2013; 20140266887 por despacho de 18/03/2014 e 20162699700 por
despacho de 03/10/2016, mediante as cftusulas e condltfes segulntes, na roelhor forma e
direito, resolvem de comum acordo atterar e consolldar o referido Contrato Soda! nos tennos
da Lei 10.406/02 Cddlgo Civil mediante as cldusulas segulntes:

-

-

-

CLAUSULA PR1MEIRA -A socledade

passari a ter por objeto A PRESTpAo DB SERVIpOS DE
U0CACAO E ASSTTENC1A TftCNiCA EM MAQUINAS MULTI FUNCIONAJS, DUPUCADORES E OPSBTi
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INP0RMAT1CA; SERVigO EDITORIAL GRAPICO;
EDifAO DE L1VF0S; LOCAgAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA BSCRITORIOS; MANUTENCAO
E REPARACAO DE MAQUINAS DE BSCRITdRIO E DB INPORMATICAjDIGITAUZAgAO/ESCANEAMBNTO
DE DOCUMENTOS DE NATHREZA DIVERSAS;, ENCADERNACOES D1VERSAS; SERVigoS DE
ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS: SERVigoS DE IMPRESSAO DE CARTOHS. CRACHAS: DICITAQAO DB
TEtTO E PRKPARAGAO DE DOCUMENTOS: SERVICOS DE MICROFILMAGEM; SERVICOS DE
TRANSMISSAO DE DADOS; DlGlTALIZACAO PARA ENTRADA DB DADOS; ATIV1DADBS DE
CONSULTORIA B ASSESSORIAS DE SERVICOS TECNICOS DE AUDITOR!A CONTABlL E TRIBUTARIA; ,
CONTROLE FISCAL: ATIVIDADE DE ACONSELHAMENTO E REFRESH NTACAO lURfDICA: ATIVIDADES
DE CONSULTORIA EM GBSTAO EMPRESARIAL; SERVICOS COM BIN ADOS DE ESCR1T6R10 E APOiO
ADMJNISTRATTVO; SERVigO DE IMPRESS US CRAFICOS DE SEGURANgA; LOCAgAO DE MAQUINAS B
EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT6RiaS: SERVICOS EM APARELHQS EQUIPAMENTOS TELEFDNES E
REFRIGESACAO; TRANSPORT ES DE ENCOMENDAS; SERVICOS DE PlNTtlRA EM EDIF1CACOES EM
GERAL; COLOCAgAo DE TELHADOS E COBKRTURAS; ORGANIZAgAO LOGfSTICA DO TRANSPORTB DB
CARGA E SERVICO DE TRANSPORTS DE PASSAGE!ROS; LOCAgAO DE AUTDMOVEK OOM MOTORISTA;
LOCAgAO DE AIITOMOVEIS SRM CONDUTOR.

•

CLAUSULA 5EGUNDA: Todas as OAusulas ndo altera das pelo presents Adldvo permanecem
em pleno vigor

CLAUSULA TKRCEIRA.

alteUfSes
-

Tendo em vistas as
ocorridas no Contrato Social da
empress ALFA LOCAgAO DE EQUIPAMENTOS LIDA EPP, os s6clos resolvem consolldar o
Contrato Social

*

1

l
Junta Comercial do Estado do Ceara
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CONSOLIDAQAO DO CONTRATO SOCIAL
ALFA LOCACAO DE EQU1PAMENTOS LTDA-EPP
CNPKMF): 10.656.662/0001-78

Felo

presence

instrument© particular de Aditivo a o Contrato Social, a sdcia

NA2AH& DA

COSTA ARAUJO, brasfleira, easada em comunMo parclal de bens. Natural de Caic6, RN,
nascida em 06/0S/19S4. comeitiante, CPF: 049.611.103-53, RG 2007365584-2 SSP-CE,
resldente em Fortaleza Ceara, A Rua Pmhelro Mala, 570, Cep: 60822-720, Cidad* doc
Fundonirios, c a sdcia ANA LUZ1A SOARES ARAUJO brasileira, natural de Moninhos -Ceari,
nascida em 13/12/1961, soltefra, maior, portador da RG 837467-84 SSP-Ce e do CPF: n"
382553243-72, residents e domlclHada na Rua N. Sra. De F&tima, 394, Morrtnhos - Ceart.
CEP 62550-00(1 Onicos sdtios da Sodedade Limltada, que nesta cidade gfra sob a
denominaÿo soda! de ALFA LOCA£AO DE EQUIPAMENTOS LTDA BPP inscrita no
CNPJfMP):10.6S6662/0001-78. com sede, k Rua Pinheino Mala, 570.- Bairra: Cidade dos
Funcionarios, CEP. 60822-720, Fortaleza - Ceani, resolvem de pleno acorda, adaqnzr a
legislacSo em vigor e consolldar seu Contrato Social, arquivado na JUNTA COMBROAL DO

-

E5TADO DO CEAMA. sob o NIRE 23201239247 por despacho de 11/02/2009, e adWvos
arquirados sob o tfis. 20090516915 por despacho de 09/06/2009: 20100604493 por
despacho de 16/06/2D1Q; 20120173778 por despacho de 09/02/2012: 20131534980 por
despacho de 20/12/2013; 20140266887 por despacho de 18/03/2014 e 20162699700 pm
despacho de 03/10/2016, mediaote as cliusulas e condiÿOes segulntes, na melhor forma e

direlto.
CLAUSULA PRZMEDtA - A Sodedade gtrark sob denomtaafdo sodal de ALFA LOCAÿAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP inscrita no CNPKMF]:l0.656662/0001-78, com sede, h Rua
Plnhelro Mala, 570 Bairra: Cidade dos Funcion&rios, CEP.- 60822-720, Fortaleza - Ceari,
onde serd seu fbro jurfdico nlo tendo no momento fUlals, escritdrios ou outros
estnbelecimentos em qualquer outra parte do territdrio narional podendo, entretanto crlalos, a jufzo e criteria dos sdcios, observados a fbrmalidade legal.

-

Pardgrafo Dnlco - A sodedade iniciou a suas atividades em 02 de Janeiro de 2009 e terfi

durafdo por tempo indetenninado.

CLAUSULA PRIMEIRA -A sodedade passart a ter por ohjeto A PRESTGAO DE SERVlCOS DE
LOCAfAO 8 ASHTBNCtA TfiCN/CA EM MAQUINAS MULTiFUNOONAIS, DUPUCADORES E OPSET;
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICS SERVlÿO EDITORIAL GRAPICO;
KDlfAO DE LIVROS; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA E5CR1T0R1OS; MANUTKNfAO
E REPARAtAo DE MAQUINAS DE ESCR1T0RIO E DE INFORM ATICAJDIGITAUZA£Aa/ESC ANRAM ENTO
DE D0CUMENT05 DE NATUREZA DIVERSAS: ENCADERNAfOES DIVERSAS, SBRVTqDS DE
ORGANlZAgAo DE DOCUMENTOS; SERVlpOS DE IMPRESSAO DE CARTOBS. CRACHAS, DIGiTAplO DE
TEXTO E PREPARACAO DE DOCUMENTOR SERVES DE MICROFILM AGEM; SERVlCOS DE
TRANSMISSAO DE DADOS; DIGITAUZAgAO PARA ENTRADA DE DADOS; ATIV1DADES DE
CONSULTORiA E ASSBSSORCAS OE SERVINGS rtCNICOS DE AUDfTORfA CONTABIL E TWBUTARIA;
CONTROLE FISCAL; ATIV1DADE DE ACONSELHAMENTO E REPRESENTING JURfDICA; ATTVIOADBS
DE CONSULTORIA EM CESTAO EMPRESAR1AU SERVlCOS COMBINADOS DE ESCRI76RI0 E AP010
ADMINISTRATIVE; SERVING DE (MPRESSOS GRAFICOS DE SEGURANCA; LOCAQAO DE MAQU1NAS E
EQUIPAMENTOS P/ eSCRlTORIQS; SERVlCOS EM APARELHOS EQUIPAMENTOS TBLBFDNES E
REFRICERACAO; TRANSPDRTES DE FNCOMBNDAS; SERVlCOS DE PINTURA EM EDIFICACOES BM
GERAU COLO CAgAO DE TBLNADOS S COBBRTURAS; ORGANIZACAO LOCfSTICA DO TRANSPORTS DE
CAECA E SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCACAO OE AUTOMflVEIS COM MOTORISTA;
LOCACAO DE AUTOMOVKfS SEM CONDUTOR.

V

W

y
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Junta Comercial do Estado do Ceara
Certifico que este documento da empresa ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, Nire 23201239247, foi deferido e arquivado sob o n°
20162830700 em 03/11/2016. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n°do protocolo C201000678156 e o cddigo
de seguranpa oMWT Esta copia foi autenticada digitalmente e asslnada em 1 0/1 2/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretaria-Geral.
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CLiUSOLA TERCEDM: Capital Social que e de R$75.0000,00 (Setenta e dnco mil reals)
representado por 75.000 (Seteata e doco mfl) quotas, cada uma DO valor de R$1,00 [Um
real) cada nma, totalmente integral reado em moeda corrente national dividldo entre os sens
stictos, como abatxo;
SOCIAffl
NAZARS DA COSTA Ammo
ANA UIZ1A SOARES ARAUIO
rOTALBAMPO

QUOTAS
74.850

VALOR Et

750
75.000

750.00
75.000JO

74-250,00

CL&OSDLA QUARTA As quotas de capital sao indivisivets e

rmo poderao ser oedidas ou
transferfdas a tercelros, sem o consentitnento do outru sdcio, a quem Rea assegurado, era
igualdade de condiffles e prego dlreito de p referenda para a sua aqulslpio se postas A venda,
formallzando, se reallzada a cessfio delas, a alteraÿdo contratual pertinente.

CLADSULA QUINTA- A responsabilldatle de cada s6do £ restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidararaente pela integrallzacio do capital soda).

CLAUSULA SEXTA A adminlstraffio da sodedade caber* k s6da NAZAR* DA COSTA
ARAUJO, com os poderes e atrlbulpfea de sddo Adralnlstrador aotoriudo o uso do Dome
empresariai, vedado, no entente, era atividadas estranhos ao intoresse social ou assvmir
obrigaÿdes seja em favor de qualquer das quottetas ou de tercelros, bem como onerar ou
alienar bens Imdveis da sodedade, sem autarizaf2o do outro socio.
CLAUSULA SBTMA- AO tennlno de cada exerefeio social, em 31 de dezetnbro, o
adminlstTador prestar* ermtas justlficadas de sua administrafSo, procedendo a elaboraÿao do
inventdrio. do balanÿo patrimonial e do balanpo de resulted econdmico. cabendo aos sddos,
oa proporfdn de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA- Nos quatro meses seguintes ao tdrmino do exerefeio social os sddos
deliberar&o sabre as contes e deslgnardo admuiistrador(es) quando for o caso.
CLAUSULA NONA- A sodedade poderA a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependducia, mediante alteragao contratual assinada por todos os sddos.
CLAUSULA DEL'IMA- OS sdclos poderdo de comum acorda, fbrar uma retbada mensal a tftulo
de‘ pro-labore", observadas as dlsposipOes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DfiOMA PRIMEERA- Falccendo ou interditedo qualquer sdeio, a sodedade
continual* suas atlvidades com os berdelros. sucessores e o incapu. Nio sendo possfvei mi
inexistindo interesses destes ou do(s) sdcio(s) remanescente (s), o valor de seus hawres ser*
apurado e liquidado com base na sltuapiu patrimonial da sodedade, a date da resnlmÿo,
verlflcada em balanpo espedaJmente levantadn.
ParAgrafb unico- O mesmo procedimento serf adotado em outros cases em que a sodedade
se resolva em relafSo a seu sddo.

%
3

£
Junta Comercial do Estado do Ceara
Certifico que este documento da empresa ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTCJS LTDA - EPP, Nire 23201239247, foi deferido e arquivado sob o n°
20162830700 em 03/11/2016. Para validareste documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n° do protocolo C201000678156 e o codigo
de seguranpa oMWT Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/12/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretaria-Geral.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- A Administradora Nazare da Costa Araujo declara(m), sob
as penas da lei, de que nao esta, impedida dc exercer a administrate da socicdade, por lei
especial, ou em virtude de condenaÿlio criminal, ou por se encontrar soh os efeitos dcla, a
pena que vede, atnda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime
falimentar, de prevaricate, peita ou suborno, cancussao, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacionai, contra normas de defesa da concorrencia,
contra as relates de consume, fe publics ou propriedade.
CLAUSULA DECIMA TERCE1RA Fica eleito o foro de Fortaleza, pai a o exerctcio e
cumprlmento dos dlreitos e obrigapdes resuitantes deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA Em virtude das alterafdes havidas, fica o presente Contrato
Social vigorando com as clausula.s e condifSes seguintes, totalmente consolidadas neste
presente instrumento de alterafao Contra tual.
E por estarem assim juntos e combinados assinam o presente Instrumento em 4(quatro) vias
de igual teor, lavrada em 4 (quatro) folbas. escritas somente anversos.
Fortaleza, 27 de outubro de 2016.

i

>7f 'JAZARE DA COSTA ARAUJO

'

[

CPF: (MF) (149,61 1.103-53

m

LtiUa

tjyna.
ANA LUZ5A SOARES ARAUJO
CPF: (MPj 382.SS3.243- 72

igSgBgSSFsas"’

I

Protocol*

Sf*”ÿ'20H°i”,SJieNTOS
LTDft

-
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__

IEM1RA CARDOSO DE A SERASNE
SECRETAftlOÿERAt

4

L. Junta Comercia! do Estado do Ceara
¥ Certifico que este documento da empress ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, Nire 23201239247, foi deferido e arquivado sob o n°

\

20162830700 em 03/11/2016. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n° do protocolo C201 000678156 e o codigo
de seguranga oMWT Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 1 0/1 2/2020 por Lenira Cardoso de Aiencar Seraine Secretaria-Geral.
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA

ins sfnvwss fosucBs MMD?«S BE sin toone DO SMARAEOH

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE SAO
GONQALO DO AMARANTE IPSGA - CE, situada RUA SALVADOR RIOMAR, 176 - CENTRO
CEP: 62.670-000 Sao Gongalo do Amarante-CE e CNPJ n° 15.293.523/0001-40, neste ato
representa pelo Sr. Pedro Paulo da Costa Lima, atesta para os devidos fins que mantem
Contrato, de Servigo de Assessoria Tecnica Administrativa em Gontratos Publicos, Controle
Intemo e junto ao Setor Pessoal com emissao da Folha de Pagamento, incluindo Processamento
de dados da GFIP, DIRF, RAIS E DCTF para atender as necessidades do Institute de Previdencia
dos Servidores do Municipio de Sao Gongalo do Amarante - CE.

-

-

CONTRATADA: ALFA LOCAQAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
CPNJ n° 10.656.662/000178 - End: Rua Pinheiro Maia n° 570,
Funcionarios Fortaleza Ceara, CEP: 60822-720.

-

i

-

-

Bairro Cidade dos

Objeto: Servigo de Assessoria Tecnica Administrativa em Contratos Publicos, Controle Interno e
junto ao Setor Pessoai com emissao da Folha de Pagamento, incluirido Processamento de dados
da GFIP, DIRF, RAIS E DCTF para atender as necessidades do Institute de Previdencia dos
Servidores do Municipio de Sao Gongalo do Amarante - CE.

I.

SITUAQAO ATUAL DO CONTRATO: Institute de Previdencia dos Servidores do Municipio de
Sao Gongalo do Amarante - CE, para todos os fins de direito, que a pessoa juridica ALFA
LOCAQAO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP vem executando a contento todas as clausulas
avengadas, nao havendo, portanto, restrigoes a sua atuagao e nada que a desabone.
Fortaleza, 29 de Dezembro 2016.

Pedro Paujeÿa Costa Lit
Preskfente do IPSGA
zcsj.

iwtijrtifieAOE
-Soft SBSHfwa
,2a a&J*s. S/kfemio ibAsaafe. CE.
jEM
A
15
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-

Institute dePrevidencia dos Servidores Publicos Municipals de Sio Gonfato do Amarante IPSGA
Rua Salvador Riomar, 176 CEP 62.670-000 Sao Gonfalo do Amarante Ceara
rMni 4 c
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Prefeitura Municipal de Tururu
Secretaria de Administragao e Finangas
Comissao Permanente de Licitagao / Pregao

L i&X
©,

a*
ADENDO AO EDITAL DE PREGAO PREGAO ns 1910.01/2017
1- Parte; PREAMBULO

OBJETO

I)

a) Peflnicao: CONTRATAÿAO DE SERVIQOS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TURURU.

CONTABEIS JUNTO

AS DIVERSAS

O Pregoeiro do Municipio de Tururu, Estado do Ceara, no uso de suas atribuigoes
legais, toma publico quo no dia 16 de Novembro de 2017, as lOhOOznin, na sala da
Comissao de Iidtagao do Municipio de Tururu, localizada a Av. Joana Pires, 21 Centro, Tururu/Ce, sera realizada licitagao na Municipio de Tururu, sera realizada
licitacao na modalidade de Pregao Presencial, tipo menor prego Unitario, visando a
prestagao dos servigos do objeto supramencionado, que serao prestados pelo regime de
execugao indireta, com empreitada por preco unitario, conforme descrito no objeto
deste edital e seus anexos, sendo recebidos os envelopes contendo as propostas de
prego e os documentos de habilitagao das empresas interessadas, e cm seguida, dado
inicio a sessao de Pregao. Este procedimento licitatorio reger-se-a pelas disposicoes da
Lei n° 8.666, de 21/06/ 1993 e alteragdes posteriores Lei de Lidtagoes, da Lei Federal
n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regnlamenta o Pregao pela Lei n° 123/2006 e
demais nonnas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes estabeleddas no presente edital

-

e seus anexos.

2a Parte: Das Alteracoes

-

O ITEM 4.2.1 DO EDITAL PASSA A TER A SEGUINTE REDACAO
4.2.1- As Propostas de Prego serao consideradas de acordo com os Anexos deste Edital,
por menor PRECO UNITARIO. expressa em Real (R$), valores unitarios e totais em
algarismos, bem como o valor global da proposta por extenso, computando todos os
custos necessarios para o atendimento do objeto desta Iidtagao, bem como, todos os
impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e eomerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam
ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fomecimento dos servigos,
constantes da proposta, abrangendo, assitn, todos os custos com materials e servigos
necessarios a execugao do objeto em perfeitas condigoes de uso e a manutengao destas
condigoes durante o prazo de contrato.
O ITEM 5.4

- DO EDITAL PASSA A TER A SEGUINTE REDACAO

5.4.1- Registro ou Inscrigao junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), para os
licitantes que cotarem os itens 1, 5, 6 e 7 do termo de referenda;
5.4.2 - Registro ou Inscrigao junto ao Conselho Regional de Administragao (CRA), para
os lititantes que cotarem os itens 2, 3 e 4 do termo de referenda;
5.4.2- Certidao Simplificada e espedfica emitida pela Junta Comerdal da Sede da
Lidtante, com data nao superior a 30 (trinta) dias da data marcada para a abertura da
Iidtagao;

5.4.3- Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado com
identifieagao do assinante e firma reeonhedda e registrado no CRC para os itens 1, 5, 6
e 7 do termo de referenda e registrado no CRA para os itens 2, 3 e 4 do termo de

Av. Joana Pires, n° 21, Centro, CEP 62.655-000, Tururu/CE
Telefone: (85) 3358.1073 / 3358.1002 - E-mail: licitacaotururu@gmaii.com
CNPJ: 10.517.878/0001-52 - CGF: 06.920293-1

Prefeitura Municipal de Tururu
Secretaria de Administragao e Finangas
Comissao Permanente de Licitagao / Pregao

SSS

referenda, eomprovando que a LICITANTE prestou ou esta prestando service/
compativeis em earacteristicas com o objeto da licitagao;
5.4.4 - Conxprovagao que a lidtante possuir no minirno dois profissianais de niv
superior registrado no CRC para os lidtantes que cotarem os itens 1, 5, 6 e 7 do termq
de referenda e 01 profissional de nivel superior registrado no CRA para os lidtantes
que cotarem os itens 2, 3 e 4. Tal comprovagao sera atraves de:
a) O empregado, comprovando-sc o vinculo empregaticio atraves de copia da "ficha ou
livro de registro de empregado" ou copia da Carteira de Trabalho e Previdencia Sodal
CTPS, ou contrato de prestagao de servigos.
b) O sodo, comprovando-se a partidpagao sodetaria atraves de copia do Contrato

fjSrl
-

sodal.
O ITEM 3 DO TERMO DE REFERENCIA, CONSIDERA-SE O SEGUINTE:

IT
E

ESPEOIFICAgdES DOS SERVIGOS

UNID

QDT

MfeDIA
Vr Uni

Vr
Total

M
servigos
Prestagao
de
tecnicos
espedalizados na elaboragao e confecgao do
SIOPS
Sistema de Informagao Sobre Bimestre
01
Orgamentos Publicos em Saude, atraves da
Secretaria de Saude do Municipio de
_
Tururu.
Contratagao dos servigos de processamento
de dados:, confecgao relativos a D1RF
(Anual), RAIS (Anual), Confecgao e
02 Processamento da GFIP (Mensal) e DCTF
MES
junto
{Mensal),
a
Secretaria
de
Administragao e Finangas do Munidpio de
Tururu.
_
Prestagao dos servigos de assessoria
tecnicos na elaboragao da DCTF, DIRPJ,
GFIP, RAIS NEGATIVA, bem como
03 atualizagoes de atas, estatutos pertencentes
MES
as
unidades
executoras
de
21
responsabilidade
da
Secretaria
de
Educagao do Munidpio de Tururu._
Prestagao de servigos de assessoria e
consultoria na area administrativa junto ao
setor pessoal, para fechamento de FOLHA

-

1

4.950,00

3

6.483,33 19.450,00

3

6.933,33 20.800,00

3

5.776,67

17.330,00

1

5.050,00

5 050,00

4.950,00

DE PAGAMENTO das Diversas Secretarias

munidpais

atendendo

os

criterios

normativos e tecnicos necessaries para
MES
validagao e recepgao dos arquivos do SIM Sistema de informagoes munidpais a serem
entregues junto ao tribunal de contas do
estado ceara de responsabilidade do
Municipio de Tururu._
Prestagao de Servigos de Levantamento e
avaliagao e langarriento de dados e
05
Informagoes da execugao orgamentaiia do Bimestre
municipio de Tururu do BIOPE - Sistema

04

_

Av. Joana Fires, n° 21, Centro, CEP 62.655-000, Tururu/CE
Telefone: (85) 3358.1073 / 3358.1002 - E-mail: licitacaotururu@gmail.com
CNPJ: 10.517.878/0001-52 - CGF: 06.920293-1
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Prefeitura Municipal de Tururu
Secretaria de Administrate e Finangas
Comissao Permanente de Licitagao / Pregao
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o

sobre orgamento publico em educacao
atraves da Secretaria de Educagao do
municipio de Tururu.

_

servigos
de
Prestagao
levantamento
avaliagao e Langamento de dados e
informagoes da execugao orgamentaria do
municipio de Tururu do SIOPE - sistema
06
sobre orgamento publico em educagao do
1°, 2°, 3°, 4° e 5° Btmestre do ano de
2017 atraves da Secretaria de Educagao
do municipio de Tururu
servigos
Prestagao
tecnicos
de
especializados na elaboragao e confecgao do
SIOPS - Sistema de informagoes sobre
07 orgamento publico em Saude do 2°, 3°, 4° e
5° Bimestre do ano de 2017, Atraves da
Secretaria de Saude do municipio de

:WA
*?3"V -V*/
Servigo

1

15.000,0 15.000,00
0

Servigo

1

11.466,6
11.466,66
6

_ __

Tururu.

_

94.046,66

Valor Medio Total

Ficam mantidas as demais condigoes do Edital.

Tururu - CE, 31 de Outubro de 2017.

Pregoeiro

Av,

Joana Pires, n° 21, Centro, CEP 62.655-000, Tururu/CE
Telefone: (85) 3358.1073 / 3358.1002 - E-mail: licitacaotururu@gmail.com
CNPJ: 10.517.878/0001-52 CGF: 06.920293-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

/$

I J3A—s

-

ADENDO N° 01 TOMADA DE PRECOS N° 20.11.01/2019

&

OBJETO: CONTRATAQAO DE PESSOA JURlDiCA PARA PRESTAQAO DOS SERVIQL
ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATE E RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTGDE DADOS E ACOMPANHAMENTO FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN,
PGE E CEF, JUNTO A SECRETARiA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICiPIO DE

JAGUARIBE -CE.

A Presidente da ComissSo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, infbrma aos
interessados as seguintes alteragfies no editai de Tomada de Pregos, acima referenciada:

No termo HORARIO, DATA E LOCAL:", onde se Ie:

OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS ser§o recebidos em sessSo pubiica marcada
para:

As 08:00 Horas,

Do dia 09 de dezembro de 2019.
No enderego Saia de Licitagoes, locairzada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota,
Jaguaribe/CE.

Leia-se:
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao pubiica marcada
para:

As 08:00 horas.

Do dia 23 de dezembro de 2019
No endereco: Sala da Comissio Permanente de Licitagdes, localizada
Campelo, 341, Aldeota, Jaguaribe CE.

-

na Av. Maria Nizinha

No item “4.2.4- QUALIFICAQAO TECNICA:", Oftcfe Se !%'.

4.2.4.1- Pe(o menos 01 (um) atestado de capacidade tecnica emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, com identificagSo do assinante, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou
esteja prestando servigos de natureza e especie condizentes com o objeto desta licitagSo,
especificados no Anexo ! deste editai.
4.2.4 2- Prova de inscrigSo ou registro da UCITANTE junto ao Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), da localidade da sede da PROPONENTE.

4.2.4.3- Prova de inscrigSo ou registro da UCITANTE junto ao Conselho Regional de
Administragdo (CRA). da localidade da sede da PROPONENTE.
4.2.4.4- Comprovagao de a PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega dos documentos, peio menos, 01 (um) Profissional, devidamente inscritos junto ao
Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e 01 (um) Profissional devidamente inscritos junto ao
Conselho Regional de Administragao (CRA), que devera ser comprovada atraves de certidSo emitida.
pela referida insiituigao e dentro do prazo de validade.
4.2.4.4.1- O vincuto dos Profissionais com a proponents podera ser comprovado do seguinte modo:

-

-

-
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a) Se sOcio, comprovando-se a participagSo societaria atraves de copia do Contrato social e aditivos,
se houver, devidamente registrado{s) na Junta Comercial;
b) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de edpia da Ficha ou Livro de
Registro de Empregado e da Carteira de Trabalho e PrevidPncia Social CTPS;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestagao de servigo, vigente na data de abertura deste
certame, assinado porambas as partes.

-

4.2A5- Declaragao com identificag&o do assinante, contendo a indtcagSo do pessoal tdcnico
adequado e disponlvel que ir£ compor o quadro tecnico dos servigos a serem desenvolvidos no
municlpio, conforms dispostos no termo de referenda.

Leia-se:
4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacfdade tecnica emitido por pessoa jurldica de direito
publico ou privado, com identificagSo do assinante, que comprove que o{a) licitante tenha prestado ou
esteja prestando servigos de natureza e espdcle condizentes com o objeto desta licitagSo,
especificados no Anexo I deste edital.

4.2.4.2- Prova de inscrig&o ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de
AdministragSo (CRA), da localidade da sede da PROPONENTE.

4.2.4 3- ComprovagSo de a PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega dos documentos, pelo menos, 01 (um) Profissional devidamente inscrito junto ao
Conselho Regional de Administragao (CRA), que deverdi ser comprovada atraves de certidao
emitida peia referida instituigao e dentro do prazo de validade.
4.2.4.3.1- O vinculo do(a) Profissional com a proponents podera ser comprovado do seguinte modo:
a) Se sbcio, comprovando-se a participagao societaria atraves de c6pia do Contrato social e aditivos,
se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial;
b) Se empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio atraves de copia da Ficha ou Livro de
Registro de Empregado e da Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS;
c) Se contratado, apresentar contrato de prestaggo de servigo, vigente na data de abertura deste
certame, assinado por ambas as partes.

Permanecem inalteradas as demais cieusulas do referido edital.

Jaauaribe-CEÿff5 de dezenabro de 2019.

>H_eilane Kprcia

Birreto Soares

-
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MODALIDADE LICITATORIA; TOMADA DE PRECOS N° 2021.03.30,1
1§
IMPUGN AC AO AO EDITAL
IMPUGN ANTE: ALFA LOCACAO DE EQUIP AM ENTOS LTDA-EPP
Ref,; Impugnaÿao interposta ao Edital Convocatorio refcrente ao

Processes

Licitatorio n° 2021.03.30.1, Modalidade Tomada de Preÿos, Munidpio de
.Juazeiro do Norte, cujo objeto se traduz na contrata?ao de assessoria e
SsSj
-V-;

consultoria tecnica, na conduÿao de rotinas nos

services

de controle de

almoxarifado, combustiveis. patrimonial, doacoes fbcneficios cvcntuais).
corapreendendo a orientacao. acompanhamcnto da execu?ao. elaboracao e

orientates tecnicas e.tn atendimento a eonsultas, junto as diversas Secretarias de
Juazeiro do Norte/CE.
NECESSIDADE DE COMPROVAQAO DA
QUALIFICAQAO EC0N6MIC0-FINANC£IRA.
POSSIBI LIDADE
DE
EX1GENC1A
DE

GARANTIA

DA

PROPOSTA.
EXIGfiNCIA DE

IMPOSSIBILIDADE DE
PRESTACAO DE GAR ANT I A ANTES DA
APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS DE
INSCRIQAO
DE
HABILITAC&O.
CONSELHO
EMPROF1SSIONAIS
PROFISSION A L.
POSSIBILIDADE.
INTELIGENCIA DO ART. 31, §3° E ART. 30, DA
LEI N° HMtm E DA SUMULA N° 275 DO
TRIBUNAL DE CON T AS DA UNIAO.
LTIESUMO DA IMPUGNAQAO

Trata-se de impugnacao ao instrument© convocatorio movida por
ALFA LOCAQAO DE EQU I PAM ENTOS LTDA EPP, pessoa juridica de

-
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Erngo, merece prdvimento em parte a impngnapao para excluir

dqjnstrumento convocatorio a tmposRao de profissional inscrito no Conselho
Regional de Contabilidade (CRC), salvo se for demonstrado pelo orgao que
pretende licitar, atraves de parecer justifleado. a imprese indibilidade desse
professional no corpo tecnico da erapresa para a prestagao dos

:

services que se

alrneja contratar.

4. DA CONCLUSAO.

:Sl

Ante todo o acima exposto, e impositiva a retificaqao do editaL

notadamente do item 3.1.15 para fins de determiner a entrega da garantia da
proposta tao somente no dia da entrega dos documenios de habilitaqao e nao em

|p

data preterita.
iguahnenlc, em nao havendo parecer justificado da neeessidade
•

de profissional inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), para fins

de prestaqao adequada do service, deve ser excluido o item 3.1.19.

Por fim, registre-se que a alteraqao do edital. na format do art. 21,

; § 4°, da Lei n° 8.666/93, demanda a devolueao do prazo incialmente
estabelecido.

_

Sem mais argumentos, e o quanto decidido.
Juazeiro do Norte, 15 de abril de 2021,
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Ueltdrfde Sou2£0fcsdaso
XPiesidente
da Coinsssao de Licitapao
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