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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019

INTERESSADO: EFFICACE CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
PROCESSO: 346/2019
ASSUNTO: Impugnação Edital Pregão Eletrônico nº 027/2019

Trata-se de impugnação, interposta pela empresa EFFICACE CONSTRUTORA
E PRESTADORA DE SERVIÇOS, devidamente qualificada, através de seu

representante legal, contra edital de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº

027/2019, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, ESQUADRIAS DE JANELAS,
ALISARES, CORRIMÃOS, PORTAS, PILARES, PAREDES SOBRE PINTURA
ANTIGA, LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃO
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS, BEM COMO TODO O PESSOAL
ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
DO LESTE.

Alega a empresa impugnante que o edital foi lançado de forma irregular ao

estabelecer condição de exclusão do Simples Nacional a contratação, em decorrência

do que dispõe o art. 17, inciso XII; art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, todos da Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aduz a empresa impugnante que tal objeto não se coaduna com tal condição,

uma vez que tal condição se dá mediante objeto de cessão de mão de obra, o que não

se encaixa na presente licitação, pois o mesmo é referente a prestação de serviços,

regime este diferente da cessão de mão de obra.

Solicita que sejam feitas as devidas alterações.



2

É o relatório.

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer:

Ao analisar as razões da impugnante, esta Comissão decide por acatar as

solicitações e alterar o edital, excluindo do mesmo os itens 3.7, 3.8 e subitens 3.8.1 e

3.8.2.

Portanto, fica suprimido das páginas 6 e 7 do referido edital, os seguintes itens:

“3.7. Considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de
obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos
artigos 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e
alterações, licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP
optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser contratada, não poderá
se beneficiar da condição de optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da
contratação em consequência do que dispõem o arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e 31,
inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

3.8. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser
contratada, após a assinatura do contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá
apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no
inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e alterações.

3.8.1. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a
comunicação no prazo assinalado acima, o próprio Município de Primavera
do Leste, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a
comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta
efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
3.8.2. A vedação de realizar cessão ou locação de mão de obra não se
aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, §
5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas
cumulativamente com atividades vedadas.”

Desse modo, recebemos a impugnação apresentada, em face de sua

tempestividade e no mérito, decido por julgar PROCEDENTE e informar que o certame

licitatório em referência atende aos ditames das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93

e suas alterações posteriores. Não obstante, informamos que o edital em comento

sofrerá a devida alteração mediante ADENDO MODIFICADOR a ser publicado no site

da Prefeitura Municipal.
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É como decido.

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão

para conhecimento geral dos interessados junto ao site

www.primaveradoleste.mt.gov.br – EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Primavera do Leste, 25 de março de 2019.

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br

