
À Comissão Permanente Julgadora de Licitação 

Prefeitura de Palestina do Pará/PA 

Ref. Processo Licitatório EDITALRETIFICADOPREGÃO ELETRÔNICO-PE-

010/2021-PMPPSRP 

 

Prezado(a)(s) Sr.(a)(s), 

 

 Vimos pela presente impugnar a inabilitação em que supostamente a empresa 

subscritora deixou de atender o item 9.8 – Habilitação Jurídica, pelo pregoeiro, em que 

constou o motivo por supostamente não apresentar as alterações e/ou consolidações no 

requerimento empresarial, de acordo com o subitem 9.8.8, em que os documentos 

citados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva, que consta que os documentos deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, pois justamente o documento anexo, eis 

que se refere ao instrumento particular de REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, da empresa 

subscritora, em que no ato societário devidamente registrado na Jucesp, de modo que 

o subscritor é Empresário Individual e ali constam todas as informações necessárias 

tal como em um contrato social, sendo razão social da empresa, data inicial das 

atividades, o ramo de atuação, capital investido, dentre outras, além de regular os 

direitos e obrigações dos sócios. 

 

O fato de algumas empresas terem o Contrato Social e outras o 

Requerimento do Empresário não significa que uma é legalizada e outra não, sob 

pena de tratamento desigual, discriminatório, que viola a Constituição Federal, em 

seus artigos Art. 5º, II, 170, IV, em que a ordem econômica, fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV - 

livre concorrência. Ora, considera-se  microempreendedor  individual  o  empresário  

individual  a  que  se  refere  o artigo  966  do  Código  Civil,  que  seja  optante  do  

Simples  Nacional  e  cumpra  as  demais exigências  e  condições  da  Lei  

Complementar  n.  123/2006 (na  redação  dada  pela  Lei Complementar  n.  

128/2008). 

 

 Com isso, a subscritora cumpriu o item 9.8, e subitem 9.8.8 do Edital, com a 

entrega do Requerimento do Empresário Individual, cuja finalidade é a identificação 

dos empreendimentos de um único dono.  



No referido documento, eis que constam as especificações da companhia, 

como a atividade que será exercida, o capital social, dentre outros, e os dados do 

proprietário. 

 

O requerimento, nesse caso, também é registrado na Junta Comercial e torna 

a empresa formalizada legalmente. Ao contrário do que pode parecer, ele é tão 

completo e válido quanto o Contrato Social. 

 

Ressalta-se, que no presente caso, também deve ser aplicado o item 9.8.1, em 

que no caso de empresário individual, tal como no presente, bastou a entrega 

comprovada da  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis,  a  cargo  

da Junta Comercial da respectiva sede, devendo ser afastado o subitem 9.8.8. 

 

 Bem por isso, é a presente para requerer a total improcedência da inabilitação 

da subscritora, devendo ser novamente habilitada para todos os itens que assim 

entendeu por participar, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis, 

em especial para suspender a continuidade do presente certame, por ser medida de 

justiça. 

 

 Catanduva, 06 de maio de 2021. 

 

 

 R. N. Baltazar – Comércio de Informática - ME. 
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