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COMPANHIA DE DESENIVOLYIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR
Comissão Permanente de Licitação

-

CPL

PROCESSO CAR N": 2015.044.300-0.

PREGÃO ELETRÔNTCA

A6

/

2OI7 .

OBJETO: Aquisição de 39 (trinta e nove) Mictotratores, visando à esttuturuçáo das cadeias
produtivas em diversos no temitório de ldentidade, do Estado da Bahi6 p^ta ateÍrdet âos
ContÍatos de Repasses n" 813.956/2014/MDA/ CAIXA, n" 81Í1.ú0 /2014/MDA/CAIXA.

JULGÂMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAçAO

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regionaf neste âto reptesentado poÍ
sua Pregoeira Nadya Soares Silva, designzdapelaPottana:051/201,7 vem em face do pedido de

impugnação ao Edital interposto por RODRIGO RIOS MARQUES, pessoa fisica, inscrita no

CPF sob o

n"

792.638.875-00,

em 30/05/2077, ora impugnante, do PREGÂO ELETRÔXICO

06/201,7, tendo a mesma sido recebida por esta Equipe. Àpresenta suas tazões,

p^r^

a'o

final decidir

o que segue:

O impugnante contestâ o âto convocatódo,

.

XII-4 Qualificação Econômico-Íinanceira
resüitiva

do catâter competitivo do

cumuladvamente ftês reqúsitos p^ra

e suâs ahaeas

certame pelo fato

a

todo

o

certarne".

e

c" do Edital. Âlega que

o Item

a cláusula é

do InstÍurnento Convocatório exigir

qualificação econômico-frianceta, documentos estes

necessários à habütaçào dos interessados, que

"o edital de licitação contém vícios

"a,b

especificamente contÍa

por sua vez compÍeende ilegal. Pata alérr,, aduz que

insanáveis que devem set extirpados, sob pena de anulação de

E, complem"rt , qr. a Âdministt açào act "inserjr teqúsitos de habilitação

em

ceftame público, estes devem estar em consonânciâ com a legislação em vigor".
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DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer o Impugnante que seja ilterado o ato convocatório de forma que seja

possível

a

(ILG, ILC e ISG) ou

qualtftcação econômico-financeira pelos índices contábeis

alternativamente pelo capital social ou patrimônio

liqüdo de no mínimo

5o/o

do valor do coÍrtÍato

proposto pela licitante, caso a mesma não possua todos os índices maiores que um.

DA M)MISSIBILIDADE
Conforme âsseveÍâ a Leí, e o item 76.2 do Edital, até 02 (dois) dias úteis antes

da data fixada pãfi à abertua da sessão púbüca, qualquer

pessoâ poderá impugnar

convocatório do ptegão, na forma eletônica (art. 18 do Decreto Federal

n" 5450/05),

o

ato

cabendo à

Ptegoeira decidir sobte a petição no pÍazo de 24 (vinte e quafto) horas. Desse modo, a impugnação
é tempestiva.

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mâil, sua impugnação,
portaÍIto, meÍece teÍ seu mérito analisado, jâ qre âtentou paÍa os ptzzos estabelecidos nas flormâs
regulamentares.

JULGAMENTO
'

De logo, cumpÍe salientar que o objeto da Impugnaçào ao Edital, muito embora

expostas em considerações, não possuem nenhum embasamento legal que possa macvlar

a

legalidade do ptocedimento.

No mérito, cumpre

esclarecer que esta Companhia adota

a Minuta do Edital

padrão aprovado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia- PGE, atendendo determinação

hierátqüca, restando estreita margem para alteraçôes dos Insúumentos Convocatórios pelo
Ptegoeiro responsável pela sua elaboração. Ressalta-se, ainda, que a Minuta do Edital utihzada foi
previamente atiltsada pela Assessoria Jurídica da CAR, com tespaldo daquela Jurídica quanto aos
requisitos de legalidade das cláusulas aü dispostas.
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Além do que, os Itens contestados pelo lmpugnante estão tegulamentados no

att.

31.,

§ 2", da Ler 8666/93, na medida que determina que a Administtaçào

eleja

um dos tês

teqúsitos, na fase de habilitação, em termos de exigência de capital mínimo ou patrimônio liquido

mínimo, ou ainda as garanías ptevistas no § 1" do att. 56 desta Lei, como dado objetivo
comprovaçào da qualificação econômico-financeira dos licitantes

e

de

pàra efeito de gatant)a ao

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

Ao contário do que aftrma o impugnante, o § 2" do afi. 31 daLei 8666/93
depreende-se que a Âdministração deve optar

rLa

comprovâção rclaüva à qualif,cação econômico-

frnancetta, capítal mínimo ou patdmônio líquido mínimo ott a ganntia prevista

no

art.31, inciso

III,

daLeí8.666/93, que podem set cumuladvas com as exigências de gatantia contratual. O que fica
vedado a Administtaçáo, ê a exigência cumulativa de capital mínimo ou patrimônio Iiquido mínimo

ou a gararldia ptevista no aÍt.

31

, inciso

consta expÍessâmente Íro Edital,

a

III, da citada Lei, o que não é o caso em questão, visto que

exigência somente

do Patrimônio Líquido e da Gatanúa

Contratual.

E
escopo compÍo]râÍ

a

certo que

boa

e

a compÍovaçào da capacidade econômico-financeita tem poÍ

regulat saúde ftnzrrcerr:a da empresa, objeívando tesguatdar

Administração Pública em eventuais conftatações,

fia medida em que

a

ud'liza mecanismos

assecuratódos da conclusão a contento do contÍâto, garantido pela solidez frnanceira da çorrúatada.

Entendemos que um dos princípios da licitação

éa

gatantta da ampla,

tal princípio não pode ser tomado isoladamente, âfltes, deve ser
interptetado e sopesado coniuntamente com outÍos importantes princípios, tais como
concortência, entÍetaflto,

^

nzoabrhdade, propotcionalidade e eficiência nas contratações.
Sendo assim, nàobâ que se falar em ilegalidade ou alegação da existência de
cláusula "comprometedora ou restritiva

do carâter competitivo", mas apenas o pdmado pela melhot

pÍoposta, e coÍlsequeÍrte contrâtação que gaÍaÍttà o atendimento do Interesse Púb1ico.

DECISÃO
Por tudo quânto exposto, pelas tazões de fato e de direito acima aduzidrs,

a

PREGOEIRÂ decide CONHECER da presente IMPUGNÂÇÃO, porém NÃO .A,COLHENDO
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2s âÍgumentações, mântendo inalteradas âs condições

editalícias

do

certame, flos termos da

legislação pertinente.
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