ATA 01/2022
TOMADA DE PREÇOS 04/2022
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas,
reuniram-se os membros da Comissão de Licitações designada pela Portaria nº 15.331
de 04 de janeiro de 2022 para tratar sobre a impugnação protocolada pela empresa
Removo

Remoção

Profissionais

para

Serviços

em

Saúde Ltda,

CNPJ

nº

23.160.045/0001-29, impugnação encaminhada via e-mail, protocolo nº 22.313 e
entregue presencialmente, protocolo nº 22.314, de 22/04/2022, sob a alegação de que
o texto editalício possui “critérios utilizados que o tornam altamente restritivo, não
apropriado, tampouco usual, já que se exige a comprovação da capacidade financeira
exclusivamente por meio do capital social”.
Em análise preliminar, a Pregoeira e Equipe de Apoio entendem que se trata de
pedido tempestivo nos termos da Lei 8.666/93, bem como do Edital de Tomada de
Preços nº 04/2022.
No mérito, a impugnação alega que a exigência editalícia constante no item 4.2,
b.4.a, que prevê que o licitante deverá comprovar que possui capital social
descriminando balanço patrimonial igual ou superior a 10% do valor estimado da
contratação. Alega ainda, que, de acordo com o art. 31, §§ 2º e 3º da lei nº 8.666/93,
constitui requisito para qualificação econômico financeira das licitantes a exigência de
capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo.
As exigências do edital levaram em consideração a existência de competitividade
e visando contratação segura para o Município, tendo sido tomado o cuidado necessário
para não haver direcionamento à determinada empresa. No entanto, há que se
considerar que, ante o exposto pela Impugnante, de fato, tais exigências podem
restringir a participação de empresas, além de não estar de acordo com o que rege na
Lei 8.666/93.
Foi solicitado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, parecer à Assessoria Jurídica
Municipal, a qual manifestou-se através do Parecer Jurídico em anexo, o qual fica
fazendo parte integrante desta Ata.
Nas razões acima expostas e balizadas pelo Parecer Jurídico, a Pregoeira e os
membros da Equipe de Apoio opinam pelo DEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO
apresentada

pela

empresa
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PROFISSIONAIS
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SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, CNPJ nº 23.160.045/0001-29, por entender que as

exigências no Item 4.2, alínea a) restringem a competição e não estão de acordo com o
que esta na Lei 8.666/93, sendo necessário realizar a adequação da referida peça
editalícia.
Isso posto, julgando procedente o pedido formulado, há que se dar conhecimento
e provimento à Impugnação em sua integralidade, retificando o Edital nos seguintes
termos:
Item 4.2, alínea b.4.a). Onde se lê: O licitante deverá comprovar que possui
capital social descriminado no balanço patrimonial devidamente integralizado igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação levando-se em
consideração o valor total previsto na planilha de orçamento, podendo ser atualizado de
acordo com o previsto na Lei 8.666/93, a não apresentação conforme solicitado
acarretará inabilitação da licitante, leia-se: O licitante deverá comprovar que possui
capital social mínimo ou valor de patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação levando-se em consideração o valor total
previsto na planilha de orçamento, podendo ser atualizado de acordo com o previsto na
Lei 8.666/93, a não apresentação conforme solicitado acarretará inabilitação da licitante.
Mantendo-se a hierarquia à impugnação, será submetido à apreciação do
Senhor Prefeito Municipal. Dê-se conhecimento e mantem-se a data tanto para emissão
de CRC da realização da sessão pública, visto que não haverá restrição na participação
de empresas e sim ampliação da competição. Nada mais havendo a constar, encerrase a presente ata, que após lida, segue assinada pelos presentes.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL I

O MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA, comunica aos interessados que nos termos do Artigos
21, § 4º, da Lei 8.666/93, o Edital é retificado nos seguintes termos:
Fica alterado no Edital no item 4.2, alínea b.4.a.
Item 4.2, alínea b.4.a). Onde se lê: O licitante deverá comprovar que possui capital social
descriminado no balanço patrimonial devidamente integralizado igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação levando-se em consideração o valor total previsto na
planilha de orçamento, podendo ser atualizado de acordo com o previsto na Lei 8.666/93, a não
apresentação conforme solicitado acarretará inabilitação da licitante, leia-se: O licitante deverá
comprovar que possui capital social mínimo ou valor de patrimônio líquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação levando-se em consideração o valor total
previsto na planilha de orçamento, podendo ser atualizado de acordo com o previsto na Lei
8.666/93, a não apresentação conforme solicitado acarretará inabilitação da licitante.
Os demais termos do edital ficam inalterados e a datas para solicitação de certificado de
registro cadastral e sessão pública permanecem as mesmas.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA.
Em 25 de abril de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
Prefeito Municipal

Este edital foi examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica.
Em ___/___/______.

Divanice Belegante
Assessora Jurídica
OAB/RS nº 86031

