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Exma.Sra.Presidente da CPl SESI/SENAI
Ariana Almeida Gonzaga
Edital de Concorrência R5I 001/2019

A JTPPUBLICIDADEE PROMOÇÕESLTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJnº 08.592.131/0001-17 com sede na RuaMaciel Pinheiro, 360 - Sala
305 - Centro - CampinaGrande, PS,CEP58.400-100 vem a presença dos senhores(as)
requerer a IMPUGNAcAOAO EDITALDECONCORR~NCIA001/2019 pelos fatos que
seguem.

Conforme depreende-se do Edital de Concorrência 001/2019, esta empresa
detectou que o Órgão licitante foi omisso quando da não exigência de alguns itens
essenciaisa boa concorrência e à boa execução dos serviços licitados, uma vez que o
Edital deixou de soãcltar das empresasconcorrentes:

a} Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercido social, ou balanço de abertura no casode empresa recém-constituída
bem como a comprovação da Situação Financeira mediante apresentação de
apresentação dos índicesde liquidez Geral,SolvênciaGeral e liquidez Corrente,
devidamente confeccionados e assinadospor contador com registro no CRC;

b} Comprovação de Capital Social de no mínimo 5% do valor estimado da
contratação;

c} COmprovação de qualificação Técnica da empresa concorrente com a
apresentação de certificação junto ao CENP- Conselho Executivo das Normas
Padrãoe ao SINAPRO- Sindicato dasAgênciasde Propaganda;

Exigênciasessasque preceituam e fazem parte do Regulamento de licitações e
Contratos do SESIe do SENAI,mais especificamente no seuArt. 12, bem como podemos
citar a o Art. 42, §12 da lei 12.323/2010 quanto a exigênciado item "c".

Art. 42. Osserviçosde publicidade previstos nesta lei
serão contratados em agênciasde propaganda cujas
atividades sejam disciplinadas pela lei no 4.680, de
18 de junho de 1965, e que tenham obtido
certificado de qualificação técnica de
funcionamento.

§ 12. O certificado de qualificação técnica de
funcionamento previsto no caput deste artigo
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poderá ser obtido perante o Conselho Executivodas
Normas-Padrão- CENP,entidade sem fins lucrativos,
integrado e gerido por entidades nacionais que
representam veiculos, anunciantes e agências, ou
por entidade equivalente, legalmente reconhecida
como fiscalizadora e certificadora das condições
técnicas de agênciasde propaganda.

Diante tais fatos a empresa licitante ver solicitar junto a CPl que tais itens sejam
integrados ao Edital, tornando-o mais eficaz quanto o seu conteúdo, garantindo assima
competividade justa entre os licitantes e a garantia de uma boa execuçãodos serviços.
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