João Carlos Coelho Filho
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

CPL-RR - Comissão Permanente de Licitação
sexta-feira, 1 de março de 2019 16:14
'AIGP Serviços'
RES: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019

Sr. Licitante,
Trata-se de impugnação formulada pela empresa AIGP Serviços Empresariais Ltda em face do Edital de Pregão nº
01/2019 para contratação de empresa de locação de mão de obra para prestação de serviços de apoio
administrativo.
A empresa questiona o item 10.9 - Encargos Sociais que dispensa as empresas optantes pelo simples de incluir em
suas propostas as contribuições às terceiras entidades (SESI, SESC, SENAI, SENAC, etc) o que consistiria em ofensa a
igualdade e isonomia.
Com razão o impugnante nos termos do Acórdão do TCU nº 797/2011/Plenário, segundo o qual as empresas
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL devem ser alertadas de que É VEDADA a utilização dos benefícios tributários do
regime na apresentação de suas propostas, e que em caso de contratação, estarão sujeitas à exclusão obrigatória do
referido regime tributação.
Considerando que a orientação anterior, assim como a atual não são capazes de causar a frustração ou falta de
interesse na participação de qualquer empresa no certame, e ainda que existe tempo hábil para formulação das
propostas em estrita observância ao principio da igualdade, não vejo razão para nova publicação do edital e por
conseguinte abertura de novo prazo para realização do certame.
No que se refere à disposição contida no item 17 que trata do pagamento, trata-se na verdade de parâmetros
previstos na LLC como norteadores para que não sejam extrapolados prazos de pagamento fixados pela
administração.
No caso específico dos serviços licitados, os prazos de pagamento são aqueles determinados nos item 14 do termo
de referência e cláusula quinta da minuta do contrato, anexos do edital.

Atenciosamente,
João Carlos Coelho Filho (RR20089)
Pregoeiro
_____________________________________________________________________________

Seção Judiciária de Roraima - JFRR
Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF1
(95) 2121-4224 joao.cfilho@trf1.jus.br semad.rr@trf1.jus.br

De: AIGP Serviços [mailto:aigp_2010@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019 17:31
Para: CPL-RR - Comissão Permanente de Licitação
Cc: moacir
Assunto: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019

Prezados Senhores,
Segue anexo pedido de impugnação do EDITAL Nº 01/2019.
Atenciosamente.
Alexandre Pontes
Gestor Comercial

AIGP Serviços Empresariais Ltda.
End:Rua Izabel - Centro, Manaus - AM
Tel: (92) 3635-0814
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