
I .PUGNAÇÃO A

F, 23 devere- e2

Ilustríssilno Senhor(a) residente da Comissão d Licitação o C nselh
Enfelmagerrl do Estado d Ser ipe.

Ref.: EDITAL DE PREG - O ELETRÔNICO ~o 01/2 6

eglona

A Implanta Informática Ltda, pessoajurídica de direito privad , °nscro a /MF' sob
n° 37.9940043/0001-40, com sede no SRTVS Q o 701 Bloco O 'alas 801/805~ Ce ltra
M'ultienlpresarial, Asa 8111, Brasília-DF, telefone (61 3212-6700, por seu representanteegal
infra assinado, vem, com lcro no S 2°, do art. 41, da .. nO 8666/93, em tempo l1ábil, à presença
de Vassa Senhoria a finI (

IMPUGNAR

os terlnos do Edital em re rêll ia, que adiante especif" t, o que faz na conformidade seguinte.

- OS A

A subscrevente ten o Íllteresse em participar a lcitação supranlencionada~ tentou inserir
sua proposta através do site: comprasneLgov.br, e retanto, constatou que se encontrava
bloqueada a opção para in luir os dados relativos a pr (sta, lll.ediante a apresentação da :eguil1te
mensagenl: '(0(8) item(lí ) 1 é(são) exclusivo(s) pc r MEJEPP e estarão com os carnpo
bloqueados.'J (vide print d tela abaixo)

I: Dat.a e horário con.siderado-s par.:s inicio da se.ssão pública.

Pr()posta~

ser jnfor:1~ado5 cem duõ:; a Quatro r:as~~ :ecirr.ai:; sem pontc..s eccrn '.J:rgula, (Ex: RS1.520 ..30C .• S:"ü,3ü),
St::i" igualar;} Valor LJnítáfj~. m\;bplicadQ ~ a Quantidade E:stimada.



Tal situação deve con"er porque o Edital defIne que a participação n.ocertame é excluçi TO

para Microempresas - M ~,EU1 resas de Pequeno Port - EPP e Sociedade Cooperati 'a~ - Cpp,
uma vez que o fundamen s legais do celiame traz co base legal o Decreto nO. 8.538/201 5, rt
48, I, a LC n. 123/2006 c/c o art. 34 da Lei 11.488/2017:

No itelTI 4. do re~ rido edital foi estabelecido qu a participação deverá ser exc Slva para
Microempresas e Etnpresas e Pequeno Porte, in verbis:

"4. DA PARTICIPA 'ÃO
4.1. Em cumpriment) ao disposto no Decreto nº 8.53 /2015, no art. 48, I da Lei Complen1entar nº
123/2006, no art. 60 do Decreto nº 6.204/2007 e no art. 34 da Lei nº 11.488/2007, somente ,Doderão
participar deste certan1e as Licitantes n1icroempresas e empresas de pequeno porte e as so~iedade)
cooperativas que tenluun aujerido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite dejfinido no inciso
II do caput do art. 3º da Lei Con1plementar nº 123/2006, uma vez que o valor estimado ]Jora a aquisição
pretendida é inferior R$ 80.000,00 (oitenta mil reaL J por iten1.n.

Sllcede que, tal e .gência é absolutamente ilegal, pois afronta as normas que regerrl o
procedimento licitatório, Olno à fI" nte será demonstr o.

I - D~t\.I E A DA

É certo que o bjetjvo do Decreto 8.53
Microempresas - ME, Err resa de Pequeno Porte -
até R$ 80.000,00 (oitenta il reais), tal como previst

o 15 é priorizar a participação da
P, 110S certames cujo va ar .icitado <1eja
artigo 6° do referido narm.ativo:

"Art. 6.9 Os órgãos e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado
exclusivanlente àp rticipação de microen1presas e empresas (iepequeno porie nos itens ou
lotes de licitação cujo valor seja de até R$ 80.000, )0 (oitenta n1ilreais). "

No entanto, para ter o lnelhor preço ao li it te, quando não ho ver I o rni imo tré
fornecedores enquadrados c( o microempresas ou empre r de pequeno porte, o Decreto P. 8.53 /2015,
é taxativo ao definir no art. ), I, que não se aplica o disp no art. 6°, in verbis:

Art. 10. Não se aplica disp sto nos art. 6Eao art. 8Eque ndo:
I - não houver o mÍnim ) de três fornecedores con1petitivo' nquadrados como microen2presas ou en1presas
de pequeno porte sed, Idas local ou regionabnente e cap zes de cUJl1priras exigências estabelecidas no
instrumento convocato .io;

Ora, na n1edida que indigitado item do Edita tá restringindo a participação de o tras
enlpresas que não as Mie Oll de Pequeno Porte e a havendo pelo meno três fornecedore ..
que atendanl esses cri érios, o ato convocató i consigna cláusula manifestanlen e
comprolnetedora ou restri va do caráter competitivo q deve presidir toda e qualqller licitaça .

Dada a clareza com ue se apresenta a ilegalida
a letra fria da lei, despici ndo é arrostar cometimen
nossos Pretórios.

I }-D PEDI

o item apolltado, pelo mero cotejo co 11

dOlltril1ários ou o posicionalnento e



Em face do expo to, re uer-se seja a present L PUGNAÇÃO julgada procede e, c mefeito para:

I)
11)

declarar-se ulo o item atacado;
detennillar e a republicação do Edita

estes Te o
P. efe ime

coimado do vício apontado.

B asília- F, 23 de vere de O 6
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