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Prezado Pregoeiro,
A Expresso Salada Ltda - EPP, inscrita no CNPJ 23.647.072/0001-20, situada à Travessa 16 de
julho/Rua 32, Quadra 137, N. 02 - Jardim São Cristóvão, CEP: 65.056-420, São Luís - Maranhão, vem
através deste, IMPUGNAR o edital do PREGÃO 044/2019 - REPUBLICAÇÃO, com espeque nas
razões abaixo:
o pregão presencial está marcado para ocorrer em 08/05/2019 (QUARTA-FEIRA), porém há
inadequação do edital quanto a exigência da qualificação econômica financeira, uma vez que assim
estabelece: As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital
Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez) por cento do valor estimado da
contratação.
Ocorre que, embora a lei faculte à Administração eleger entre um ou outro critério, não se admite
escolhê-los de modo cumulativo ou mesmo transferir a faculdade de escolha ao licitante.
Nesse ponto, convém esclarecer que a matéria já foi objeto de apreciação pelo TCU, o qual em
acórdão 454/2015, rechaçou expressamente tal possibilidade por ferir o artigo 31, parágrafo 2º da Lei
de Licitações. Vejamos:

1.7.2.2.o edital de licitação que permita ao licitante escolher indistintamente entre o
atendimento ao capital mínimo requerido ou de patrimônio líquido mínimo para fins de
comprovação de sua qualificação econômico-financeira fere art. 31, §2º, da Lei 8.666/1993
(parágrafo 106);
Desta maneira, pede-se estabeleça o senhor pregoeiro qual dos critérios deverá ser observado
pelos licitantes quanto a este item, republicando-se e respectivo edital.
Alice de Fátima Silva Santos
Representante legal da Expresso Salada Ltda - EPP
Marcelo Farias <marcelofariascpl@gmail.com>
Para: "EXPRESSO SALADA LTDA." <expressosalada@gmail.com>

7 de maio de 2019 16:29

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 040 - 7066/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2019 - REPUBLICAÇÃO

A matéria em apreço trata de IMPUGNAÇÃO interposta pela Expresso Salada Ltda - EPP, inscrita no
CNPJ 23.647.072/0001-20, situada à Travessa 16 de julho/Rua 32, Quadra 137, N. 02 - Jardim São Cristóvão,
CEP: 65.056-420, São Luís - Maranhão.
1. DAS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE
A impugnante enviou sua peça no dia 6 de maio de 2019 às 17:45, dentro do prazo legal estabelecido
pelo art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, portanto atendendo aos requisitos de tempestividade e legitimidade.
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Os argumentos trazidos pelos recorrentes passam a ser analisados em completa consonância com a
legislação pertinente.
2. RESUMO DAS RAZÕES DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Em suma, a Expresso Salada Ltda - EPP. Alega que;
Inadequação do edital quanto a exigência da qualificação econômica financeira,
uma vez que assim estabelece:

“As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a
administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de
10% (dez) por cento do valor estimado da contratação.”
Ocorre que, embora a lei faculte à Administração eleger entre um ou outro critério,
não se admite escolhê-los de modo cumulativo ou mesmo transferir a faculdade
de escolha ao licitante.;
ANÁLISE
Primeiramente convém ressaltar que o apontamento oferecido pela empresa Expresso Salada Ltda – EPP é
pertinente.
Corroborando com o Acórdão 454/2015 TCU citado pela empresa impugnante, coleciono também a
redação do artigo 44. da IN 02/2010 do MPOG/SLTI.

“Art. 44. O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas
que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
índices referidos no inciso V do art. 43 desta norma, quando da habilitação,
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério
da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido
mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como
exigência para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de
garantia na forma do § 1º do art. 56 do referido diploma legal, para fins de
contratação.”(GRIFEI)

Pela IN 02/2010 do MPOG/SLTI a redação do artigo 44 impõe um dever à Administração de que o
instrumento convocatório preveja, adotar um ou outro critério, ou seja, optar pelo capital social ou pelo patrimônio
líquido.
3. DECISÃO:
NO MÉRITO PELO PROVIMENTO:
Diante das questões ora apontadas em sua peça pela EMPRESA IMPUGNANTE, optamos por ACOLHER a
impugnação apresentada ADIANDO o certame anteriormente marcado para o dia 08.05.19.
Por fim, informamos ainda, que o aviso de licitação será republicado na forma preconizada em lei.
São Luis (MA), 07 de maio de 2019.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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