
 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2019 – Terceirização de Mão de Obra 

 

Resposta a pedido de impugnação apresentada nos autos do Pregão 

Eletrônico nº 01/2019, pela empresa FÁBRICA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS 

DE APOIO EIRELI-EPP. 

 

1 – Da Admissibilidade da impugnação 

Preliminarmente, a Pregoeira reconhece a tempestividade da impugnação, nos termos 

do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que fora recebida pelo órgão 

competente através do email da Pregoeira, no dia 01 de abril de 2019, estando à 

abertura da sessão prevista para o dia 03 de abril de 2019, cumprindo assim o requisito 

temporal-legal exigido para o processamento da presente impugnação. 

 

2 – Da Peça de impugnação 

Na peça impugnatória apresentada pela empresa segue, em resumo, os pontos 

atacados: 

a) Alega-se que o edital nos itens 27.11.1, 27.11.2 e 27.11.3, exige-se a comprovação 

do regime de tributação da licitante, e que vai além do rol de exigências, não estando 

pautado pelos princípios da legalidade e ampla competitividade. Alega ainda que o 

regime tributário da empresa é uma prerrogativa particular da pessoa jurídica de direito 

privado, executando-se as previsões legais, cabendo-lhe a faculdade de opção, sem a 

necessidade de apresentação de documentação comprobatória ou de imposição de 

cotação da proposta com desconto nas alíquotas relativas a PIS e COFINS.  

 

Ao final da peça impugnatória a empresa FÁBRICA DE GESTÃO DE PESSOAS E 

SERVIÇOS DE APOIO EIRELI-EPP requer:  

 



 

 

b) Rever o edital, determinando a suspensão do Processo Licitatório até que outro ato 

convocatório seja publicado sem as ilegalidades demonstradas na presente 

impugnação. 

 

3 – Considerações da Pregoeira 

Na Lei 8.666/93, art. 41, § 1º, estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para 

impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 

Por se tratar de um pregão eletrônico, o prazo para a Administração julgar e responder 

à impugnação é de até 24h, Decreto 5.450/05, art. 18, §1º. Conforme descreve o 

recorte da Lei 8.666/93, a impugnação aos termos do edital devem observar aos termos 

impostos pela mesma. 

É observado que na peça impugnatória apresentada pela empresa FÁBRICA DE GESTÃO 

DE PESSOAS E SERVIÇOS DE APOIO EIRELI-EPP, muitos dos termos a serem 

impugnados não ferem o que dispõe a Lei 8.666/93, e não possui nenhum tipo de 

irregularidade. 

O entendimento do CRCCE é que os critérios impostos no edital são suficientes para 

comprovar os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 

qualificação econômico financeira e a qualificação técnica. 

O fato de outras práticas de condução estarem sendo adotadas, inclusive como aval dos 

órgãos reguladores e fiscalizadores, não obriga o CRCCE a atuar de igual forma. 

E ainda não fere o princípio da ampla competitividade ou concorrência, vez que a 

empresa deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de 

tributação, a fim de que se possa certificar que as alíquotas consignadas na planilha 

conferem com sua opção tributária, conforme descrito nos subitens do Item 27 do 

Termo de Referência. 



 

 

A comprovação do regime de tributação garante à Administração Pública que contrate 

empresa que tenha fundamentado corretamente o cálculo de sua planilha de custos, 

objetivando a legalidade da contratação. 

 

 4 – Julgamento da Pregoeira 

Diante do exposto, não vislumbro no edital termos que firam ao que dispõe a legislação 

aplicada à matéria, que mereçam ser reformulados. Ato contínuo, no exercício da 

competência administrativa, julga improcedente a impugnação da empresa FÁBRICA DE 

GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS DE APOIO EIRELI-EPP, ao edital do Pregão 

Eletrônico 001/2019. Mais nada havendo a tratar, deu-se por encerrado os trabalhos. 

 

Fortaleza/CE, 02 de abril de 2019. 

 

 

FRANCISCA LIDIANE DA SILVA LIMA 

Pregoeira CRCCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESPACHO 

 

DECISÃO DO PRESIDENTE DO CRCCE 

Processo Pregão Eletrônico nº 01/2019 

 

Visto.  

1. Aprovo a Decisão exarada pela Pregoeira deste CRCCE; 

2. Registre-se, divulgue-se e cumpra-se.  

 

 

Fortaleza(CE), 02 de abril de 2019. 

 

ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA 

PRESIDENTE 

 
 

 


